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  !النقدية) القروش( إ�� م�داة فكر�ة) قروش( 

   

  السعيد الشعور 

 فيــھ �ــان مــا أو �غ�ــ�ه، وشــعوره بنفســھ ��ســان شــعور  فيــھ ام�ــ�ج مــا الشــعور  أســعد

 وا��ب�ــب بابنـھ �ب شـعور  القبيـل �ـذا ومـن. بــالنفس الشـعور  مـن ضـر�ا ��بـالغ الشـعور 

 الر�ــ�� فيــھ فيلتقــي نفســھ، �ــ� غ�ــ�ه و�ــرى  غ�ــ�ه �ــ� نفســھ يــرى : �شــ�رتھ واملشــ�ور  بحب�بــھ

  والشـــقاء �لـــم يحيـــل الـــذي الر�ـــ�� تمـــام و�مـــا. الـــدنيا عـــن والر�ـــ�� الـــنفس عـــن
ً
 ســـرورا

  .وسعادة

  �خيار كرا�ة

 ألنــھ. �خيــار إ�ــ� �شــرار أقــرب مــن ا���ــ� أل�ــل �غضــھ �شــتد يالــذ الشــر�ر ي�ــون  قــد

 أمـــا مع�ـــوس، إ��ـــاب وا��ســـد. فيحســـد�م غ�ـــ�ه بـــھ امتـــاز بمـــا و�حـــس فقـــد بمـــا يحـــس

 والر��ــــان لالمتيــــاز وطلبــــھ قليــــل، ل���ــــ� فإدراكــــھ ا���ــــ� أ�ــــل يــــبغض ال الــــذي الشــــر�ر

  .ضعيف

  الفكر حر�ة

 ف��ــــا يرتــــاب مــــن و�ــــ�ن نفســــھ، �ــــ� ةلقــــو  الرا�ــــ�ة العقائــــد ع�ــــ� يج�ــــ�ئ  مــــن بــــ�ن فــــرق 

  .و�حتو��ا القو�ة العقيدة يمسك أن ���زه طبيعتھ �� لتحلل

  ا��ا�ل إصابة

 وكـــذلك ال��ظـــات، مـــن ��ظـــة �ـــ� جميعـــا الســـاعات أضـــبط ت�ـــون  املعطلـــة الســـاعة

  .العقول  كبار تص�ب ال حيث مرة يص�ب ا��ا�ي الصغ�� العقل

  الشيوخ أنانية

 ا���ـ�ة ع�ـد أل��ـا ال و�دبـار، الضـعف ع�ـد أل��ـا خوخةالشـي ع�ـ� �غلـب املنفعة دين

  .واملعرفة
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  العظماء

  حاجة الناس إ�� العظيم حاج��م إ�� إرضاء غرور�م ال إ�� إرضاء غرور العظيم.

  الشعر والشيخوخة

إذا قـــال الشـــيخ ال حاجــــة �ـــي إ�ـــ� الشــــعر فـــال تـــرث للشــــعر بـــل ارث لـــھ �ــــو ألنـــھ ين�ــــ� 

  نفسھ.

جة �ي إ�� الشـعر فصـدق�ا، واعلـم أ��ـا قـد شـاخت، فـال حاجـة وإذا قالت �مة ال حا

  ��ا إ�� الشعر، وال إ�� غ��ه من عالمات الفتوة وا��ياة.

  ا��وف وحب ا��ياة

ا��ــــــوف املفــــــرط مــــــن املــــــوت عالمــــــة ا���ــــــل بقيمــــــة ا��يــــــاة ال عالمــــــة املعرفــــــة بتلــــــك 

مـن �شـ�ال،  القيمة، ألن الذي يـؤثر �ـل حيـاة ع�ـ� �ـل مـوت يقبـل ا��يـاة ع�ـ� أي شـ�ل

  و�قبل�ا ع�� اقبح �ش�ال، والذي يقبل�ا ع�� أقبح�ا ال �عرف ل�ا قيمة تصان.

  

  

  الز�د واملتعة

الزا�ـــد الـــذي يـــروض نفســـھ ع�ـــ� الز�ـــد بتقبـــيح الـــدنيا لـــ�س بزا�ـــد، ألنـــھ ال ي�ـــ�ك إال 

 ذلــك الــذي يــنعم بالــدنيا أل��ــا عنــده 
ً
نجســا قبيحــا حــ�ن ي�ــ�ك دنيــاه، و�شــرف منــھ نفســا

  اسة وجمال.نف

  تفاؤل القوة والضعف

يتفاءل املرء ثقة منھ بالقدرة ع�� مغالبة ا��طوب، أو قلة مبـاالة �عواقـب ال�ز�مـة، 

  و�ذا تفاؤل القوة.

و�تفـــاءل املـــرء خـــداعا لنفســـھ �ـــي ال يجشـــم�ا التأ�ـــب ملالقـــاة ا��طـــوب والتفك�ـــ� �ـــ� 

  عواق��ا، و�ذا تفاؤل الضعف.
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  �نتقاد وا��ر�ة

  نتقاد دليال ع�� ا��ر�ة �� �ل ح�ن.ل�ست ك��ة � 

إن النــــاس يك�ــــ�ون �نتقــــاد حــــ�ن يج�لــــون ا��ر�ــــة، أل��ــــم ال يــــرون لآلخــــر�ن حقــــا �ــــ� 

  التصرف كما �شاءون.

  الك��ياء

  الك��ياء اعتداء، أو رد اعتداء.

  الواقعيون وا��ياليون 

التعو�ل ع�� ا��سوسات دأب جميع الناس، لكن صاحب النفس الكب�ـ�ة يحـس مـا 

 يحسھ أ��اب النفوس الصغار، فيعده �ـؤالء مـن ا��يـالي�ن. . ألن محسوسـاتھ غ�ـ� ال

  موجودة عند�م، ف�� ضرب من ا��يال.
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  الذي نر�ده

   

  ما الذي نر�ده من حياة جديدة للمصر��ن والشرقي�ن؟

الذي نر�ـده كث�ـ� جـدا مـن الطمأن�نـة ال�ـ� مصـدر�ا الشـعور بـالقوة، وقليـل جـدا مـن 

  .الطمأن�نة ال�� مصدر�ا عدم الشعور 

نر�ـــــد أن نحــــــس ذلـــــك القلــــــق الرو�ـــــ� الــــــذي يحســـــھ الغر�يــــــون ع�ـــــ� أثــــــر �ـــــل معرفــــــة 

و�ـ� مطـالع �ـل مرحلـة  1جديدة، و�� إبان �ل اضطراب جلل، و�� أعقـاب �ـل دولـة دائلـة

مقبلـــة. ألن القلـــق عالمـــة النمـــو وا��ركـــة؛ والـــنفس تنمـــو فيضـــيق ��ـــا كســـاؤ�ا، و�شـــعر 

التقلقــل ال �ســ��يح فيــھ وال ير�ح�ــا. وتحــاول أن تخلــع مــا ضــاق ورث، وتلــ�س مــا بــا��رج و 

ا�سع وحدث. و�ـذا دواليـك مادامـت تنمـو و�سـتقبل �حـوال �عـد �حـوال و�طـوار �عـد 

  .�طوار

أمــا الطمأن�نــة ال�ــ� �ســتقر بصــاح��ا ألنــھ ال ينمــو وال يتحــرك، فتلــك مصــاب ير�ــى لــھ 

أيــت ا��يــوان ���ــم تفارقــھ الثقــة قــط؟ كــال! إنــھ �شــبع ول�ســت بنعمــة �غــبط عل��ــا: أر 

و�ســـمن و�نظـــر إ�ـــ� الـــدنيا نظـــرة الر�ـــ�� والتحـــدي �أنـــھ بلـــغ الغايـــة وأو�ـــ� ع�ـــ� الرجـــاء. . . 

و�و قد بلغ الغاية حقا ولك��ا غاية أقل مـن البدايـة، وأو�ـ� ع�ـ� الرجـاء حقـا ولكنـھ رجـاء 

  �� �ذه الثقة و�ذه الطمأن�نة.أخبث من القنوط. وشر ما ي�ت�� بھ املصري والشر

الـذي نر�ـده كث�ـ�ا جـدا  فالل�م كث��ا جدا من القلق، وقلـيال جـدا مـن الراحـة والر�ـود 

مـــن �يمـــان الـــذي �ســـكن بصـــاحبھ ألنـــھ نفـــي جميـــع الشـــ�وك، وقليـــل جـــدا مـــن �يمـــان 

  .الذي �سكن بصاحبھ ألنھ يج�ل الش�وك

ينقلنــــا مــــن واقــــع حســــن إ�ــــ� واقــــع  الــــذي نر�ــــده كث�ــــ�ا جــــدا مــــن ا��يــــال الــــذي ال يــــزال

 مـــن (حــب الواقــع) الـــذي ال يخرجنــا ممــا نحـــن فيــھ، ألن النــوم واقـــع 
ً
أحســن، وقليــل جــدا

عنـــد النـــائم�ن، وا���ـــل واقـــع عنـــد ا��ـــا�ل�ن، والفقـــر واقـــع عنـــد الفقـــراء، و�ســـر واقـــع 

  .عند املستعبدين

                                                 
 . ء وتارة لآلخرینأدال الشَّيَء َجعَلھ مداولة ، أي تارة لھؤال 1
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مـا زعمـوه قـد صـدقوا  أال ليـت.. زعموا أن الشرق مبت�� بداء ا��يال وال�يـام بـاألحالم

فيــــــھ! أال ليــــــت الشــــــرق يحلــــــم و�تخيــــــل، ألن الــــــذي �عــــــرف ا��لــــــم وا��يــــــال �عــــــرف �مــــــل 

أن (الطيــارة) �ــ� واقــع اليــوم ولك��ــا خيــال �مــس. و�كــذا ي�تقــل العــاملون مــن  والطمــوح

  واقع، ومن واقع إ�� واقع غ�� الذي �ان. خيال إ��

عنـدنا بـاألمس، وواقـع �ـ� جميـع �زمـان،  وإن ا���� واملتعة واقع عندنا اليوم، وواقـع

ولن يزال واقعنا الوحيد ح�� نحلم ونتخيل فنطمح ونأمل ونحيـا و�عمـل، و�سـوق الـدنيا 

  .معنا من حال إ�� حال، ونخرج ��ا �� ر�ابنا من نطاق إ�� نطاق

ألــــــــف ليلــــــــة وليلــــــــة ل�ســــــــت عــــــــالم ا��يــــــــال و�حــــــــالم، ولكنمــــــــا �ــــــــ� واقــــــــع العــــــــاجز�ن 

���ـــا �ـــو خ�ـــ� املائـــدة، غ�ـــ� أنـــھ مفقـــود لـــ�س بمـــأ�ول؛ ولـــذ��ا �ـــ� لـــذة والضـــا�ع�ن، ألن خ

ا��ـــدع، ومخـــدع�ا �ـــو ا��ـــدع الـــذي ينـــال بالـــدر�م والـــدينار، لـــوال أن الـــدر�م والـــدينار 

، ولكنمــــا 
ً
 غر�بــــا

ً
 وال فتحــــا

ً
 جديــــدا

ً
ناقصــــان!! ومــــن يحقــــق ألــــف ليلــــة وليلــــة ال يحقــــق عاملــــا

�يــــام وال �ســــتطيعون أن يفقــــدوا املــــال  يحقــــق (الواقــــع) الــــذي عرفــــھ النــــاس مــــن أقــــدم

 من أوقع الواقع وأحس ا��سوسات!!
ً
  وا��طام، و�ما أيضا

فــال يقــولن قائــل إن الشــرق يحلــم ألنــھ يكتــب ألــف ليلــة وليلــة، بــل �ــو مبت�ــ� بــالواقع 

  .محبوس فيھ ألنھ يحلم �ذه �حالم و�تخيل �ذا ا��يال

حـــد ي�يـــع العـــ�ش الصـــغ�� باألمـــل ألـــف شـــر�� يـــدين بواقـــع العـــاجز�ن فـــدى لشـــر�� وا

  .الكب��، و�حلم و�تخيل لينقل الواقع من طبقة إ�� طبقة، ومن مجال إ�� مجال

 من (الذوق) الذي مصدره الف�م واليقظة والدماثة.
ً
 جدا

ً
  نر�د كث��ا

 من الذوق الذي مصدره التأنث والسقم و�صطناع
ً
  .وقليال جدا

رخون مــن ال�بــاء كمــا يصــرخ ا��ســم لقــد شــبع الشــرق مــن ظــرف الظرفــاء الــذين يصــ

وشــبع الشــرق مــن ظــرف الظرفــاء الــذين يتحلــون بــالتث�� والتــأوه , الــورم مــن ملــس الــذباب

وشــبع الشـرق مـن ظـرف الظرفـاء الــذين ي��مـون با��ـد كمـا ي�ــ�م ,  كمـا يتح�ـ� ��مـا ال�سـاء

ان، وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين ل�س مـ��م عامـل �ـ� ميـد, بھ الصغار ال�ازلون 

وال نـــافع لب�ـــ� ��ســـان، وال مج��ـــد يحســـن �ج��ـــاد، وال فكـــھ يحســـن الف�ا�ـــة، وال رجـــل 
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شــبع الشــرق مــن �ــذا الــذوق، ف�ــو مــن شــبعھ �ز�ــل ,  عظــيم أو مقبــول �ــ� زمــرة العظمــاء

  . ا��سد والروح، و�و من شبعھ أجوع ممن صام ألف عام

الصــغائر ألنــھ يحــس أمــا الــذوق الــذي لــم �شــبع منــھ الشــرق ف�ــو الــذوق الــذي يحــس 

  .�ل ���ء، ال ألنھ ع�� الصغائر موقوف، و�� الصغائر محبوس ومقصور 

و�و الذوق الذي ينفذ من (البوتقة) ألنھ جو�ر حميم، وال يفرق مـن و�ـ� النـار كمـا 

  .يفرق الز�ف والغشاء املصبوغ

 مــــن ال�ــــ�ك الــــذي معنــــاه �قبــــال ع�ــــ� الــــدنيا و�ضــــطالع 
ً
الــــذي نر�ــــده كث�ــــ� جــــدا

 مـن الوقـار الـذي معنـاه ال��يـب والر�ـاء واتخـاذ  باء والقـدرة ع�ـ� التبعـاتباألع
ً
وقليـل جـدا

 �س�� ما وراءه من ضعف و�ز�مة و��ز عن الكفاح
ً
  .املظا�ر درعا

والتجاعيـد؛ وال�ــ�ك  �الل�ــ ال�ـ�ك مـلء الصــدور وا��نـاجر خ�ـ� مــن الوقـار مـلء

ار امل��ـم �أنـھ مخبـأ ال�ـارب الرنان �أنھ موسيقى النصر �� ميدان الكفاح خ�� من الوق

  من امليدان، وراء غبار ال�ز�مة وغشاء الدخان.

 مـن ا��ــدود ال�ــ� 
ً
 مـن ا��ر�ــة ال�ــ� �عـرف ا��ــدود، وقليـل جــدا

ً
الـذي نر�ــده كث�ـ�ا جــدا

ال �عـــرف ا��ر�ـــة. فلـــ�س مـــن مقيـــاس ��ـــق ا��ر�ـــة أ�ـــ� وأحكـــم مـــن قـــدرة الـــنفس ع�ـــ� 

  .احتمال�ا �غ�� رقيب وال موجھ وال حس�ب

ا��ر�ة ال�� ي�بع�ا الرقيب �� منحة من ذلك الرقيب واستعباد فيـھ السـيد وفيـھ  إن

  .املسود

أمــا ا��ر�ـــة ال�ـــ� �عــرف حـــدود�ا ف�ـــ� حــق لصـــاح��ا ال �عطيـــھ أحــد وال �ســـلبھ أحـــد، 

  .ألن ا��ر الذي �عرف كيف يل��م ا��دود �عرف وال ر�ب كيف يح�� ا��دود

با��يــاة، فــإذا بــالتعب�� الصــا�� ا��ميــل  الــذي نر�ــده بــ�ن القــديم وا��ديــد أن نمت�ــ�

  .ين�ثق من تلك ا��ياة

ولـــــ�س , فلـــــ�س القـــــديم بضـــــائرنا إذا حي�نـــــا وشـــــعرنا وعمـــــدنا �عـــــد ذلـــــك إ�ـــــ� التعب�ـــــ�

  .ا��ديد بنافعنا إذا ع��نا محدث�ن، ونحن غ�� أحياء وغ�� شاعر�ن
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ليع�شــوا ل�ســت آفتنــا أننــا �عــ�ش كمــا �عــ�ش القــدماء، بــل آفتنــا أننــا ننــدب القــدماء 

  بديال منا!

ول�سـت آفتنـا أن القصـة , ول�ست آفتنا قلة الشعر ا��ديد، بل قلة الشعور ا��ديد

قليلــة عنــدنا، بــل آفتنــا أن القليــل �ــو ا��يــاة ال�ــ� �ســتحق أن ت�ــون قصــة، و (الواعيــة) 

  . ال�� �ستوعب تلك ا��ياة

ار وال فصـول؛ ولـو ول�ست آفتنا كساد املسرح، بـل آفتنـا أننـا �ـ� مسـرح الـدنيا بـال أدو 

�انـــــت لنـــــا �ـــــ� مســـــرح الـــــدنيا أدوار وفصـــــول لشـــــاقنا أن نرا�ـــــا مرو�ـــــة �ـــــ� أدوار املمثلـــــ�ن، 

  .محكية �� أقوال املؤلف�ن

الــذي نر�ـــده أن نف�ـــم مـــا نر�ــد وأن ننجـــز مـــا نر�ـــد، وأن �عــرف الفـــرق بـــ�ن ف�ـــم القـــول 

 مـن �شـياء �ـ� 
ً
يـوم مـن �يـام فقـد وف�م �رادة، فإنك إذا قلـت لسـامعك إنـك تر�ـد شـ�ئا

ف�م ما تقول، ولكنھ لن يف�م ما تر�د ح�ـ� ينجـز مـا طلبـت �ـ� املوعـد الـذي طلبـت، و�ـذا 

  .�و الف�م �صيل

 
ً
  الذي نر�ده كث�� جدا

 إذا استطعناه، وإننا ملستطيعوه ب��كة العزم و�يمان
ً
  .وقليل جدا
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  الذي �عملھ

   

  � ختام�ا:جاءت�� من �ديب صاحب �مضاء رسالة يقول �

(. . . قــد رأيــت بمــا �ــ� مــن حــق طالــب العلــم ع�ــ� أســتاذه أن أطلــب إ�ــ� ســيدي �ســتاذ 

أن ي�بــع �ــذا املقــال بنفحــة أخــرى تبــ�ن لنــا مــا �عملــھ لنبلــغ مــن أمرنــا مــا نر�ــد، وأرجــو أال 

�عت�ــ� م�ــ� �ــذا اق��احــا أو مــا �ــ� معنــاه وإنمــا �ــو محــض اســ��ادة مــن خ�ــ� علمــك العميــق 

  .)النظيف. . . 

  أحمد حنفي نصار القو���

  .جابسأل، ف�و حقيق بأن يُ سأل، وكنت أود أن �ُ و�ذا سؤال حقيق بأن �ُ 

وجــــوا�ي لألديــــب أن حاجتنــــا الك�ــــ�ى إنمــــا �ــــ� أن �علــــم كيــــف نر�ــــد ال أن �علــــم كيــــف 

  .�عمل. فإذا أردنا عملنا؛ و�ل مر�د عامل وعارف بوسيلتھ إ�� إنجاز مراده

�رادة والعمـــل �أ��مـــا قـــدرتان مفصـــولتان، وعـــن م�ـــ�� زمـــن والنـــاس يتحـــدثون عـــن 

العاطفـــة والفكـــر �أ��مـــا شـــ�ئان ال يتالقيـــان، وعـــن ا��يـــال وف�ـــم الواقـــع �أ��مـــا ملكتـــان 

نقيضــتان، إ�ــ� آخــر مــا يفرقــون و�قــابلون بــ�ن مل�ــات الطبــا�ع وخصــائص �ذ�ــان. و�ــذا 

  .خطأ �� تصو�ر ا��قائق ي�بعھ ال محالة �� تصو�ر العالج و�صالح

ل�ســـــــت �رادة والعمـــــــل وال غ���مـــــــا مـــــــن املل�ـــــــات والطبـــــــا�ع خطـــــــ�ن متالحقـــــــ�ن يبـــــــدأ 

أحــد�ما عنــد ��ايــة �خــر، أو جســم�ن متح�ــ�ين ال يجتمعــان �ــ� م�ــان واحــد، وإنمــا �مــا 

مظ�ران من قوة النفس يصدران عن معـ�ن ال يتجـزأ وال ينفصـل با��ـدود واملعـالم. فـإذا 

ة فقــد امــتألت بالقــدرة ع�ــ� العمــل �ــ� وقــت واحــد و�ــ� امــتألت الــنفس بالقــدرة ع�ــ� �راد

  إال ألنھ ناقص �رادة -وقد ��يأت للعمل أسبابھ  -صورة واحدة؛ ولن يفشل �� عملھ 

أرأيــت إ�ــ� النــاس و�ــم يطلبــون الســيادة وال يبلغ�ـــا مــ��م إال قليــل؟ مــا بــال قــوم مـــ��م 

  يبلغو��ا وأقوام ين�لون ع��ا خاسئ�ن؟
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ألنـــــھ أراد�ـــــا ولـــــم يـــــرد غ���ـــــا. ف�ـــــو ســـــيد وإن ترا�ـــــ� الـــــزمن دون  إنمـــــا يبلغ�ـــــا مـــــن بلـــــغ

 وإن أخطأتھ الذرا�ع إ�� ح�ن
ً
  �قرار لھ بالسيادة؛ و�و سيد ألنھ لن ي�ون عبدا

  أما الذي يب�� أن �سود وال يأ�ى أن ي�ون عبدا فأين �و من إرادة السيادة؟

ومقـام العبـد الـذليل  وأما الذي يب�� أن �سود وال يختلف عنـده مقـام السـيد الرفيـع

  فأين �و من إرادة السيادة؟

وأمـــا الـــذي يب�ـــ� أن �ســـود و�حســـب أن النـــاس �ســـودونھ قبـــل أن �ســـود علـــ��م فـــأين 

  �و من إرادة السيادة؟

قـــل إنـــھ يتم�ـــ� أن �ســـود، أو قـــل إنـــھ يحلـــم بـــأن �ســـود، أو قـــل إنـــھ ال يكـــره أن �ســـود؛ 

� عز�مـــــة واحـــــدة؛ ومعـــــاذ �رادة أن فأمـــــا أنـــــھ ير�ـــــد فمعـــــاذ �رادة أن تجتمـــــع ونقيضـــــ�ا �ـــــ

  تجتمع وال ي�بع�ا عمل وال ي�بع العمل نجاح.

  ملاذا ال �عمل؟ ألننا ال نر�د! وملاذا ال نر�د؟ ألن زادنا من ا��س والو�� وا��يال قليل

ز�ــ� ��ـــ��ء كمــا نز�ــ� بفــرط ا��ـــس وفــرط الــو�� وفــرط ا��يـــال. . 
ُ
ومــع �ــذا نحــن ال ن

قيقـــــة والـــــدعوى، و�عـــــد مـــــا بـــــ�ن وصـــــف الـــــداء ووصـــــف ف�ـــــل رأيـــــت إ�ـــــ� �عـــــد مـــــا بـــــ�ن ا��

  العالج؟!

إمالء النفس با��س والو�� وا��يال تمأل�ـا با��ركـة و�رادة غ�ـ� منفصـل�ن. وانظـر 

إ�� الطفل الدارج ملاذا ال ��دأ؟ أالنھ قرأ الفصول واملباحث �� فضـل ا��ركـة وال�شـاط؟ 

 أغــــراه؟ كــــال! ولكنــــھ يتحــــرك 
ً
 أمــــره أو أحــــدا

ً
و��شــــط ألنــــھ شــــبعان مــــن ا��ــــس أألن أحــــدا

شــبعان مــن إرادة العمــل الــذي ��ــواه. ولــو ســ�ب غ�ــ� ذلــك دعــاه إ�ــ� ا��ركــة وال�شــاط ملــا 

اســــتجاب. إذا أحسســــنا لــــم نصــــ�� ع�ــــ� الر�ــــود، وإذا نفضــــنا الر�ــــود فمــــاذا أمامنــــا غ�ـــــ� 

  ا��ركة والعمل؟ وماذا أمامنا غ�� الظفر والفالح؟

معاشــــر الشــــرقي�ن قــــوم مصــــابون بفــــرط  - لنــــ�س �ــــل ال�ســــيان وأشــــد ال�ســــيان أننــــا

. وإننــا ألحــوج 
ً
ا��ــس والــو�� وا��يــال. فإننــا ألبــرأ النــاس مــن �ــذا املصــاب إن �ــان مصــابا

  الناس إ�� �ذا الشفاء، و�و شفاء
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وآيـة ذلـك أن �ســأل كـم عـدد املع�ــ�ين عـن ا��ـس وا��يــال �ـ� الشـرق �لــھ؟ وكـم عــدد 

  العاملة؟ �ؤالء �� أمة واحدة من أمم الدنيا املر�دة

كـــــم �ـــــ� أمـــــة واحـــــدة مـــــن أمـــــم الـــــدنيا املر�ـــــدة العاملـــــة الســـــيدة �يـــــدة مـــــن مصـــــور�ن 

ومثـــال�ن؟ وكـــم ف��ـــا مـــن موســـيقي�ن وم�شـــدين؟ وكـــم ف��ـــا مـــن ممثلـــ�ن ومخـــرج�ن وكتـــاب 

روايـــــات وشـــــعراء وأدبـــــاء؟ وكـــــم ف��ـــــا مـــــن متـــــاحف وتماثيـــــل؟ وكـــــم ف��ـــــا مـــــن باعـــــة أز�ـــــار 

�ن مقـــاديم ي�يعـــون الواقـــع با��يـــال، و�ســـتغنون وأســـاتذة تجميـــل؟ وكـــم ف��ـــا مـــن مغـــامر 

  �أنھ محال؟ عن املمكن امل�سور بما يلوح للعاجز�ن

كم من �ؤالء �� أمة واحدة وكم م��م �� الشرق �لھ �ذا الزمـان وأخ�ـ�� أن أقـول �ـ� 

  جميع �زمان؟

�ـ� ازواد  1إن لم تكن ا��قيقـة أن الشـرق مسـك�ن غايـة املسـكنة مـدقع غايـة �دقـاع

وا��يال، فاألسطورة الك��ى وال ر�ـب �ـ� أنـھ مسـرف �ـ� حسـھ وخيالـھ، مفـرط �ـ�  ا��س

  شطحاتھ وآمالھ.

فمـا بالنـا نحـار كيــف �عمـل، وأو�ـ� بنــا أن نحـار كيـف نحـس ونتخيــل؟ ومـا بالنـا ن�شــد 

 ل��ركــــة والعمــــل غ�ــــ� أن نمــــأل نفوســــنا باإلحســــاس �أنمــــا �ــــذا وحــــده غ�ــــ� �ــــاف؟ 
ً
أســــبابا

  س إ�� مز�د؟و�أنما نحتاج �عد �حسا

إن ��ســـان ليثـــور مـــن ال�ـــ�ط والغضـــب حـــ�ن ينظـــر إ�ـــ� فقرائنـــا ال��ـــزة املعـــدم�ن 

و�ــم يت��ــون مــن الغ�ــ� املو�ــوم، و�تغطرســون بــال��اء املعــدوم. واســمع�م يتغنــون با��ــب 

مـــثال وا��ـــب فـــيض �ـــ� الشـــعور وا�ســـاع �ـــ� آفـــاق الوجـــدان؛ واســـمع�م يتغنـــون بـــھ و�ـــو 

مع�ـ� واحـد وال �ـ� نمـط فر�ـد: حـب الناشـئ�ن غ�ـ�  صـنوف صـنوف صـنوف ال تنحصـر �ـ�

حب الك�ول، وحـب التفـا�م والتعـاطف غ�ـ� حـب املتـع والشـ�وات، وحـب املـرأة املطـواع 

اللعوب غ�� حب املرأة العصـية الشـموس، وحـب املن�ـوب الال�ـ� إ�ـ� حـرم العاطفـة غ�ـ� 

وســـــيمة حــــب الســـــعيد النـــــاعم بمـــــا �ـــــ� يديـــــھ، وحــــب الواثـــــق غ�ـــــ� حـــــب املرتـــــاب، وحـــــب ال

القســـــيمة غ�ـــــ� حـــــب الرشـــــيقة الظر�فـــــة، وحبـــــك �ول غ�ـــــ� حبـــــك �عـــــد تجر�ـــــة ومـــــراس، 

  وصنوف غ�� ذلك تتعدد �عداد الرجال وال�ساء وعداد �حيان و�عمار واملناسبات.
                                                 

  . أدقع الشَّخُص : افتَقَر وذَلَّ ، وأصلھا لصق بالدَّقعاء ، وھي التراب خسر التاجُر مالَھ كلّھ فأدقع 1
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اســمع�م يتغنــون ��ــذه العاطفــة الشــاملة الداو�ــة العميقــة الرحيبــة ال�ــ� ال عــداد ل�ــا 

ة واحـــــدة، وقـــــل �ـــــ� مـــــاذا �ســـــمع غ�ـــــ� �غمـــــة واحـــــدة بـــــاأللوان وإن عـــــدت بـــــاللفظ �ـــــ� �لمـــــ

معروضـة �ـ� شــ�� أسـاليب؟ مــاذا �سـمع غ�ــ� أن حب�بـة �ــاجرة أبـدا وحب�بــا سـيموت أبــدا 

  وفوق ذلك قطرات �نا من دموع وش�قات �ناك من أن�ن؟

ودع �ــــــذا واســــــمع امل�شــــــد أو امل�شــــــدة ال ي�ــــــادان يفرغــــــان مــــــن �غمــــــة مبــــــدوءة ح�ــــــ� 

خبط وتصـفيق �لـھ �شـوز واخـتالط ومنافـاة أ�عـد املنافـاة ي�بع�ما ��يج وزعيق وقرع و 

لســــــماع ���ــــــان و��غــــــام. وقــــــل �ــــــ�: �ــــــل تصــــــدق أن �ــــــؤالء الســــــامع�ن �ســــــتمعون إ�ــــــ� 

  و�نعمون بتعب�� جميل وت�سيق ال يطيق �ختالل؟ موسيقى و�صغون إ�� فن

�ـ�  فأما املوسيقى وال�شوز وا��بط والزعيق فمحال أن يجتمع �وا�ا �ـ� أذن واحـدة

��ظــــة واحــــدة؛ وأمــــا الــــذي يجتمــــع مــــع ال�شــــوز وا��ــــبط والزعيــــق ف�ــــو تخــــبط ا��ســــد 

  . ا��موم بح�� ال��يمية ال تمي�� فيھ وال ذوق وال خيال

علم هللا ما أصغيت إ�� جمع من �ـؤالء النـاعق�ن النـا�ق�ن وال توسـمت مـا يز�ـون بـھ 

لـــك (ا��ساســـة) مـــن (حساســـة) وظرافـــة إال تلمســـت �ـــ� يـــدي موضـــع الســـوط أل�ـــب بـــھ ت

أ��ـم  -وال إثبـات �غ�ـ�ه ألمثـال �ـؤالء  -وأط�� بھ تلك (الظرافة) وأث�ت ل�م بالسوط وحده 

 بلداء بلداء بلـداء، وإ��ـم �غثـون النفـوس مـن فـرط �ـو��م بلـداء غـارق�ن �ـ� بـالدة ال تفيـق

  ال يا أساة الشرق ا��ز�ن واملشفق�ن عليھ!

وداووه مـن ضـنانة ا��يـال ال مــن  داووه مـن نقـص �حسـاس ال مـن فـرط �حسـاس؛

وعلمـــوه أن يحـــس �علمـــوه أن ير�ـــد؛ وم�ـــ� �علـــم أن ير�ـــد فـــال حاجـــة وراء ,  ســـرف ا��يـــال

  . ذلك إ�� �عليم

ولقــد �ســأل الســائل مــن جديــد: ومــن لنــا أن نث�ــت فيــھ ا��ــس املــأمول؟ وجــواب ذلــك 

  .س�ل �� التعب��، وال أزعم أنھ س�ل �� �نجاز والتحقيق

 ولكنھ يتع�د با��ـث و�يقـاظ إن أصـابھ جمـود  جواب ذلك أن
ً
ا��س ال يخلق خلقا

  .1ورانت عليھ ثقلة الكسل وا��ثوم

                                                 
 . َجثَم الحیواُن واِإلنساُن : لزم مكانَھُ فلم َیْبَرْح ، أَو لَِصَق باألَرِض  1
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ولـــ�س أنجــــع �ــــ� ا��ـــث و�يقــــاظ مــــن ت�ـــ�يح �جســــام وت�ــــ�يح �ذواق: ت�ــــ�يح 

�جسام بالر�اضة الصا��ة القو�ـة، وت�ـ�يح �ذواق بـالفنون ا��ميلـة الرفيعـة؛ ومـن 

ن يفوتـــھ الشـــعور بمـــا حولـــھ؛ ومـــن شـــعر بمـــا حولـــھ فمـــاذا �ـــ� جســـده وحســـن ذوقـــھ فلـــ

  يبقى لھ إال أن ي�شط و�عمل، وإال أن ير�د و�نجز ما ير�د؟
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ً
  بل ضرور�ة جدا

   

�عودنــــا أن �ســــمع أن الفنــــون ا��ميلــــة مــــن الكماليــــات ال�ــــ� يــــأ�ي دور�ــــا �عــــد العلــــم 

ينـــــا أن نبـــــدأ بـــــالفنون والصـــــناعة �ـــــ� ��ميـــــة، و�ـــــ� مقـــــالكم املشـــــار إليـــــھ تقولـــــون إن عل

ا��ميلة والر�اضـة لنـتعلم �رادة والعمـل، ف�ـل لكـم أن تن�ـ�وا الطر�ـق لنـا بـالتوفيق بـ�ن 

  القول�ن. . .)

  �سكندر�ة

  صا�� ��اتھ

ا��ق يا صاح�� أننا �� عصر نحتاج فيھ إ�� غر�لة وافيـة ��ميـع �لفـاظ ال�ـ� ل��نـا 

 �ــ� مطلــع ��ضــ�نا ا��ديثــة، وم��ــا أ
ً
لفــاظ الضــرور�ات والكماليــات وتقــديم ��ــم ��ــا زمنــا

ع�ـــــ� امل�ـــــم واملفاضـــــلة بـــــ�ن العلـــــوم والفنـــــون، وســـــائر �ـــــذه ا��فوظـــــات ال�ـــــ� خلـــــت مـــــن 

  املدلول لك��ة تكرار�ا واكتفاء �ذان �سماع�ا دون التفك�� ف��ا.

) أن نفــرق بــ�ن الفــرد و�مــة فيمــا �ــو مــن الشــؤون الضــرور�ة ومــا 
ً
فمــن الواجــب (أوال

  لشؤون الكمالية.�و من ا

فالفرد ال �ش��ط فيـھ أن �سـتو�� جميـع املزايـا ��سـانية واملل�ـات ا��يـة، ولـ�س مـن 

 
ً
 وغنيـــــا

ً
 وصـــــا�عا

ً
 وشـــــاعرا

ً
 وعاملـــــا

ً
 وجمـــــيال

ً
 وذكيـــــا

ً
الـــــالزم وال مـــــن املســـــتطاع أن ي�ـــــون قو�ـــــا

 �� مطالب ا��ياة �افة.
ً
 متبعا

ً
 مقتدى بھ وإماما

ً
 زعيما ومفكرا

ً
  وسا�سا

ولــــ�س مــــن  -مــــع عشــــرون مليــــون فــــرد �ــــ� قطــــر واحــــد فمــــن الضــــروري ولكــــن إذا اجت

أن تتـوافر بيــ��م جميـع املزايـا ��ســانية واملل�ـات ا��يـة ال�ــ� تتفـرق �ـ� �فــراد،  -الكمـا�� 

 ع�ــــ� م�ــــ� ذر�ــــع �ــــ� ال��كيــــب و��ــــز شــــا�ع �ــــ� عناصــــر الطبــــاع. 
ً
وإال �ــــان الــــنقص دلــــيال

، وف
ً
 أو جدا

ً
، فإنمـا امل�ـم أن و�ستوي �نا أن ي�ون الناقص لعبا

ً
 أو رأيـا

ً
، وخلقـا

ً
 أو علمـا

ً
نا

املاليــــ�ن العشـــــر�ن ي�ســــعون ل�ـــــل مز�ــــة عرفـــــت �ـــــ� ب�ــــ� ��ســـــان، وإال �ــــانوا ناقصـــــ�ن �ـــــ� 

  الضرور�ات لألمة وإن �انت معدودة بالقياس إ�� الفرد من الكماليات والنوافل.



18 
 

) أن نقلـــــع عـــــن تقــــو�م املطالـــــب القوميـــــة بمقــــدار ا�
ً
�اجـــــة إل��ـــــا ومــــن الواجـــــب (ثانيــــا

  و�ستغناء ع��ا، فان ذلك تقو�م غ�� صا�� وغ�� ��يح.

فـــنحن �ســـتطيع أن �عـــ�ش �غ�ـــ� ملكـــة النظـــر و�غ�ـــ� ملكـــة الســـمع أو الكـــالم ســـبع�ن 

  سنة دون أن ��لك من جراء ذلك.

 وال 
ً
ولكننا ال �ستطيع أن �ع�ش �غ�� الرغيف وما إليھ سبع�ن سنة وال سـبع�ن شـ�را

 إال �لكنـ
ً
 ال ر�ــب فيـھ؛ ولـم يقـل أحـد مــن أجـل ذلـك إن الرغيـف أغ�ــ� سـبع�ن يومـا

ً
ا �ال�ـا

  من البصر، وإن مل�ات ا��س ال �ستحق املباالة كما �ستحق�ا الطعام والشراب.

وندع تقو�م الفكر إ�� تقو�م السوق، فأنا واجدون أن الرغيف أرخص مـن الكتـاب، 

الضـرور�ة، وأن قيمـة ال�ـ��ء وأن التمثال أغ�� من الكساء، وأن ا��ليـة أقـوم مـن �نيـة 

ال تتعلــق بمقــدار ا��اجــة إليــھ و�ســتغناء عنــھ، بــل بمقــدار مــا ن�ــون عليــھ إذا حصــلناه. 

فــنحن إذا حصــلنا الرغيــف فأق�ــ�� مــا نبلغــھ �ــ� تحصــيلھ أن ن�ســاوى وســائر �حيــاء �ــ� 

إشــــباع ا��ســــد وصــــيانة الوظــــائف ا��يوانيــــة. ونحــــن إذا حصــــلنا الفنــــون ا��ميلــــة فمــــا 

حيــاء وحســب، وال بأنا�ــ�� وحســب، وال بـأفراد وحســب؛ بــل نحــن أنا�ــ�� ممتــازون نحـن بأ

  �ع�ش �� أمة ممتازة، تحس ما حول�ا وتحسن التعب�� عن إحساس�ا.

إن الضــرور�ات تو�لنــا بــاألد�ى فــاألد�ى مــن مراتــب ا��يــاة، أمــا الــذي يرفعنــا إ�ــ� �وج 

�ـــــو مـــــا �ســـــتغ�� عنــــــھ  مـــــن طبقـــــات ��ســـــان ف�ــــــو مـــــا �ســـــميھ النوافـــــل والكماليــــــات، أو

  و�ع�ش!

  ولكن كيف �ع�ش؟

�ــذا �ــو موضــع الســؤال ال�ــ�يح. فــان كنــا ال نب�ــ� إال أن �عــ�ش كمــا �عــ�ش �حيــاء 

�افـــة فحســـ�نا الضـــرور�ات املزعومـــة إ�ـــ� حـــ�ن: حســـ�نا ا���ـــ� ح�ـــ� يجي�نـــا مـــن ي�ـــ�ع منــــا 

  بالئھ.ا���� أيضا ونحن ال نقدر ع�� دفاعھ، وال نطيق غ�� ا��ضوع لھ والص�� ع�� 

وإن كنــا نب�ــ� أن �عــ�ش (أكمــل) العــ�ش فــال غ�ــ� إذن عــن الكماليــات لبلــوغ الكمــال، 

  وال معدي إذن عن اعتبار الكماليات من ألزم الضرور�ات.
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) أن نذكر ما �و (العلم) الذي يفوقنا بـھ الغر�يـون قبـل أن �عقـد 
ً
ومن الواجب (ثالثا

  املقارنة ب�ن العلوم والفنون.

وننــــــــا بــــــــالعلم (املصــــــــنوع) علــــــــم الطيــــــــارات والســــــــيارات والســــــــفن فــــــــالغر�يون ال يفوق

  والدبابات واملنا�� وامل�سوجات.

كــــال! ال يفوقنــــا الغر�يــــون ��ــــذا، فــــان الشــــر�� ليحــــذق صــــناعة الطيــــارة إذا رآ�ــــا كمــــا 

  يحذق�ا

  الغر�ي املا�ر �� عملھ، ولعلھ يبذه و�سبقھ �� الوقت وال��اعة.

�ـــوظ ال بـــالعلم املصـــنوع: يفوقوننـــا �علـــم املالحظـــة إنمـــا يفوقنـــا الغر�يـــون بـــالعلم امل�

و�بت�ـــار و�خ�ـــ�اع؛ يفوقوننـــا بـــالعلم الـــذي يحتـــاج إ�ـــ� عـــ�ن ال تفو��ـــا الرؤ�ـــة، و�د��ـــة ال 

يفو��ــا �دراك، وخيــال ال يفوتــھ تركيــب الصــغائر وضــم �جــزاء إ�ــ� �جــزاء ح�ــ� يتــألف 

  م��ا املصنوع ا��ديد.

 ومـــا �ـــذا الـــذي يفوقوننـــا بـــھ غ
ً
�ـــ� ملكـــة ا��ـــس والتخيـــل ال�ـــ� ي��جم�ـــا املصـــور تمثـــاال

 وا���ــــ�ع صــــناعة حديثــــة؟ مــــا �ــــو غ�ــــ� أن نحــــس مــــا 
ً
 والشــــاعر قصــــيدا

ً
واملوســــيقي ��نــــا

 صـــورة �املــة �ـــ� عـــالم 
ً
حولنــا ونقـــرن بــ�ن إحســـاس وإحســـاس ح�ــ� �ســـتخرج م��ــا جميعـــا

  العلم أو �� عالم الفن أو �� عالم التجارة؟

علـم والفـن مقارنـة بـ�ن طيـارة تنفـع �ـ� التجـارة وا��ـرب وتمثـال فل�ست املقارنة بـ�ن ال

ال ينفــــع لغ�ــــ� الز�نــــة، بــــل �ــــ� مقارنــــة بــــ�ن ملكــــة مســــت�بط ال تــــتم �غ�ــــ�ه ا��يــــاة، وملكــــة 

  مست�بط ال تتم �غ��ه ا��ياة!

وإذا فقــــدنا الفنــــون ا��ميلــــة فلــــ�س �ــــل مــــا نفقــــده إذن �ــــو تمثــــال الرخــــام الــــذي ال 

 مـــن العالقـــة بي�نـــا و�ـــ�ن يصـــ�� لغ�ـــ� الز�نـــة، بـــل نحـــ
ً
 مـــن حياتنـــا وجـــزءا

ً
ن فاقـــدون جـــزءا

  الدنيا، وعا�شون ع�شة املمسوخ �ب�� امل��وب عن جوانب دنياه.

إن الرجــل البصــ�� يــرى ا���ــر كمــا يــرى ا��ــو�رة، ولكنــھ إذ ��ــز عــن رؤ�ــة ا���ــر 

  �يھ.و�و أمامھ فل�س ا���ر وحده باملفقود �� نظره، بل املفقود �ل ���ء ي��اءى لعي
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 ح�� أوشـكنا إذا قيـل لنـا: (اشـعروا با��يـاة) 
ً
 طو�

ً
لقد حي�نا �� خدمة غ��نا عصورا

 ع�� حياتنا
ً
  .أن نطلب أجرا

فالرجــل الــذي �ســأل: مــا فائــدة الفنــون ا��ميلــة؟ �ــو �الرجــل الــذي �ســأل: مــا فائــدة 

  الع�ن؟ وما فائدة �ذن؟ وما فائدة الشعور؟ وما فائدة ا��ياة؟

 ع�ـ� مـا وإن ��سان ل
ً
ينظر إ�� الروضـة وال ي�سـط يديـھ �عـد�ا إ�ـ� أحـد �عطيـھ أجـرا

رآه، فلماذا يحس ا��مال و�و �سأل عن فائدة �حساس؟ وملاذا �ع�ـ� عـن ا��مـال و�ـو 
�ســـأل عـــن فائـــدة التعب�ـــ�؟ وملـــاذا يقت�ـــ� التمثـــال و�ـــو �ســـأل ملـــاذا تقت�يـــھ؟ وملـــاذا �ســـمع 

  الغناء و�و �سأل ملاذا أص�� إليھ؟

 إنھ ي
ً
�ب�� أن يصنع ذلك ألنھ يحس، وإنھ يحس ألنھ يحيـا فمـن مـن يـا تـرى ير�ـد أجـرا

 فمــن ســيده فليطلــب أجـره لــو �ــان ســيد �ع�ــ� ب��ــذيب عبيــده؛ 
ً
ع�ـ� ا��يــاة! إن �ــان عبــدا

 �ـــ� �ــــل 
ً
 ل�ـــل عمـــل وترغيبـــا

ً
 ف�ـــو مالــــك حياتـــھ وكفـــى أنـــھ يحيـــا �علــــيال

ً
وإن �ـــان �ـــو ســـيدا

 ل�ل عز�ز نف�س.
ً
  مطلب وتقو�ما

د يخطـــئ �عـــض الفالســـفة املصـــ���ن �ـــ� تقـــو�م الفنـــون ف�ســـتك��ون مـــا أنفقـــت ولقـــ

عل��ـــا الـــدول وامللــــوك ال�ـــ�وات مــــن مـــال وف�ــــ� وج�ـــد عنيــــف. كـــذلك أخطــــأ تولســـتوي �ــــ� 

 �� خدمة الفن ا��ميل.
ً
 مديدا

ً
  كتابھ عن الفن ا��ميل و�و نفسھ قد أنفق عمرا

��ســاب، إذ لــ�س القيــاس ع�ــ� أن خطــأ�م قر�ــب املأخــذ ســ�ل املراجعــة مــن ناحيــة ا

�ــ� �ـــذا الصــدد أن ننظـــر إ�ـــ� مدينــة مثـــل (�ليـــوود) كــم تنفـــق مـــن املاليــ�ن ع�ـــ� الروايـــات 

واملمثلــــ�ن! وإنمــــا القيــــاس أن ننظــــر إ�ــــ� مــــدن العــــالم كــــم عــــدد�ا بالقيــــاس إ�ــــ� (�ليــــوود) 

  وحد�ا أو �ل مدينة جرت ع�� مجرا�ا.

ف �ــــ� تمثــــال واحــــد، وإنمــــا ولــــ�س القيــــاس أن ننظــــر إ�ــــ� املوســــر كــــم يبــــذل مــــن �لــــو 

القيــاس أن ننظــر إليــھ وا�ــ� �ــل فــرد كــم ينفــق ع�ــ� خ�ــ�ه وكســائھ وســكنھ وراحتــھ، وكــم 

ينفــــق ع�ــــ� الفنــــون ا��ميلــــة ال�ــــ� ��وا�ــــا مــــن تماثيــــل وأغــــان وأشــــعار؟ وم�ــــ� نظرنــــا �ــــذه 

النظـــــرة علمنـــــا أن الكماليـــــات ال تجـــــور ع�ـــــ� الضـــــرور�ات، وأن قيـــــاس النفقـــــات ع�ـــــ� مـــــا 

ليـــــات والنفقـــــات ع�ـــــ� مـــــا �ســـــ�� بالضـــــرور�ات أقـــــل مـــــن قيـــــاس �حـــــاد إ�ـــــ� �ســـــ�� بالكما

  املئات.
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إال إننا �عود فنقول إن الفنون ا��ميلة ضرور�ات �� �مم وإن عدت نوافل �� آحـاد 

النــاس، وإ��ــا ضــرور�ات ملــن ي�شــد (العــ�ش �كمــل) وال يقنــع ب�ــل عــ�ش بأ��ــا ضــرور�ات 

نــــد مـــن �ســــأل: كيـــف �عــــ�ش؛ وأحـــرى بــــھ أن ملـــن �ســـأل: كيــــف �ســـود؟ وإن �انــــت �بـــاء ع

  �سأل: كيف نموت؟ فع�ش �ذا وموتھ سواء.
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  ندرة البطولة

   

أمــ�ن يــروي مــا يتحــدث بــھ فر�ــق مــن امل�شــائم�ن حــ�ن أحمــد  العــالم الفاضــل �ســتاذ

ينعـــون ع�ــــ� العصــــر ا��ـــديث نــــدرة البطولــــة وقلـــة النبــــوغ، و�ســــأل مع�ـــم: (�ــــل تجــــد �ــــ� 

وأ�ـي نـواس وابـن الرومـي وابـن املع�ـ� وأ�ـي العـالء؟ و�ـل تجـد �ـ� الن�ــ� الشـعر أمثـال �شـار 

أمثـــال ابـــن املقفـــع وا��ـــاحظ وســـ�ل بـــن �ـــرون وعمـــرو بـــن مســـعدة! و�ـــل تجـــد �ـــ� الغنـــاء 

أمثــال ا�ــ�ق املوصــ�� وإبــرا�يم بــن امل�ــدي؟) وقــس ع�ــ� ذلــك بطولــة ا��ــرب والسياســة 

  .والزعامة وسائر البطوالت

ك قــائال: (يظ�ــر �ــ� مــع �ســف أن الظــا�رة �ــ�يحة، وان ثــم �عقــب �ســتاذ ع�ــ� ذلــ

 مــن �بطــال، 
ً
 مــن النوا�ــغ وال ي�ــتج كث�ــ�ا

ً
ا��ليــل ا��اضــر �ــ� �مــم ا��تلفــة ال يلــد كث�ــ�ا

  وإن طا�ع �ذه العصور �و طا�ع املألوف واملعتاد، ال طا�ع النا�غة والبطل)

بالـــــدرس وتنـــــاول  ثـــــم �ســـــتعرض �ســـــباب و�ختم�ـــــا بقولـــــھ: (مـــــا أحـــــق �ـــــذا املوضـــــوع

  الكتاب لھ من وجو�ھ ا��تلفة)

واملوضوع كما قال �ستاذ النابھ حقيق بالدرس والتناول مـن وجـوه مختلفـة، ولـ�س 

لــــھ أو أن يفــــوت بفواتــــھ. فــــإذا شــــغلتنا موضــــوعات أخــــرى عــــن تناولــــھ �ــــ� �يــــام املاضــــية 

  .فل�س ما يمنع اليوم أن نبدي الرأي فيھ

مخالفــة النقــيض للنقــيض؛ و�عتقــد أن العصــر ا��ــديث  ورأينــا إننــا نخــالف �ســتاذ

أغ�ــ� بالبطولـــة والنبـــوغ مـــن �ــل عصـــر ســـلف �غ�ـــ� اســت�ناء وال تحفـــظ وال �غليـــب للظـــن 

و�حتمــال. وإنــھ لــ�س اســ�ل وال اقــرب مــن ظ�ــور خطــأ امل�شــائم�ن فيمــا وصــلوا إليــھ مــن 

  ياسن�يجة، ألنھ ل�س أس�ل وال أقرب من ظ�ور ا��طأ فيما اعتمدوه من ق

إن الوجـــــھ �ـــــ� املقارنـــــة بـــــ�ن جيـــــل وجيـــــل أن نحصـــــر الـــــزمن وأن نحصـــــر املزايـــــا، وأن 

  نحصر العناصر ال�� تقوم عل��ا ش�رة �دباء أو �جيال

  و�ذا الذي ي�ساه املفاضلون ب�ن عصرنا ا��ديث والعصور الغابرة �ل ال�سيان
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وابــن الرومــي  فمــن أمثلــة ذلــك ســؤال�م. (�ــل تجــد �ــ� الشــعر أمثــال �شــار وأ�ــي نــواس

  وابن املع�� وأ�ي العالء؟)

 يقابلــھ واحــد مــن 
ً
 واحــدا

ً
فالــذين �ســألون �ــذا الســؤال يحســبون املا�ــ�� �لــھ عصــرا

  . العصر الذي �ع�ش فيھ ا��اضر �و

و��ســــون أن الــــزمن الــــذي �شــــأ فيــــھ �شــــار واملعــــري يمتــــد مــــن أواســــط القــــرن الثــــا�ي 

  ة سنة!لل��رة إ�� أواسط القرن ا��امس، أي نحو ثالثمائ

و��ســـون أن امل�ـــان الـــذي �شـــأوا فيـــھ يمتـــد مـــن العـــراق إ�ـــ� الشـــام، ومـــن ا��ضـــر إ�ـــ� 

  البادية

مــــــن أر�عــــــ�ن أو أك�ــــــ�  و��ســــــون أن العصــــــر ا��اضــــــر الــــــذي �عــــــ�ش فيــــــھ ال يمتــــــد إ�ــــــ�

  خمس�ن سنة و�و الزمن الذي يبدأ بفتوة الشاعر و��ت�� بوفاتھ

العصــر ا��ــديث ثــم يحصــروا وإنمــا الوجــھ أن يحصــروا أر�عــ�ن أو خمســ�ن ســنة مــن 

أر�عــ�ن أو خمســ�ن ســنة مــن العصــور القديمــة، ثــم �عقــدوا املقارنــة بــ�ن �ــات�ن الف�ــ�ت�ن، 

فــــإ��م ليــــدر�ون إذن حقيقــــة التفــــاوت بــــ�ن عصــــرنا ا��اضــــر و�ــــ�ن �ــــل عصــــر مــــن تلكــــم 

  . العصور 

ا�غ كذلك ي���� النعاة ع�� ا��دث�ن أن �سألوا أنفس�م: ما �� املز�ة ال�� �ان ��ا النـ

  القديم (أنبغ) من قر�نھ ا��ديث؟

: مـا �ـو كتـاب ا��ـاحظ الـذي �سـت��زون أبنـاء عصـرنا عـن �تيـان 
ً
فال �سألون مثال

بنظ�ــ�ه؟ فـــإن لـــم يكـــن كتــاب فمـــا �ـــو املوضـــوع؟ وإن لـــم يكــن موضـــوع فمـــا �ـــو املقـــال أو 

  ا��ملة أو العبارة!

 ك�ذا ملالت مع�م كفة امل��ان وعل
ً
موا أن ا��احظ ومن �ـم ولو �لفوا أنفس�م سؤ�

أك�ـــ� مـــن ا��ـــاحظ يحتـــاجون إ�ـــ� أن ي�تلمـــذوا ع�ـــ� أنـــاس مـــن املتخلفـــ�ن، وقلمـــا �ع�ـــ�ون 

  .بمز�ة واحدة ال �عد ل�ا نظ�� من مزايا املتأخر�ن

وأ��ـب مـن ذلـك حــدي��م عـن املوصـ�� وإبــرا�يم بـن امل�ـدي ومــن جـرى مجرا�مـا مــن 

ذا أو ذاك؟ ومـــن أيـــن ل�ـــم إن املوصـــ�� املطـــر��ن �ـــ� العصـــور �و�ـــ�. فمـــاذا ســـمعوا مـــن �ـــ
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 عـــــن الســـــبق الـــــذي ال 
ً
يبلـــــغ شـــــأو ســـــالمة ��ـــــازي أو الســـــيد درو�ـــــش أو أم �لثـــــوم فضـــــال

  يجارى والبون الذي ال يدرك؟

أما أنا فاغلب الظـن عنـدي أن �مـر مع�ـوس، وإن أ��ـان املوصـ�� ال �عـدو أن ت�ـون 

 مـن تنغــيم البـدو وصــبغة ا��ضـارة املسـتعارة و�
ً
الت الناقصــة، و�ـل مــا يـأ�ي ع�ــ� مز�جـا

 بحــــروف النوطــــة 
ً
�ــــذا الــــنمط معــــروف �صــــول معــــروف النطــــاق، وإن لــــم يكــــن معروفــــا

  وأصوات السماع

كــذلك ي��ــ�� امل�شـــائمون أن يتقصــوا عناصـــر الشــ�رة �ــ� العصـــور القديمــة قبـــل أن 

  املقارنة بي��ا و��ن نظائر�ا �� العصور ا��ديثة �عقدوا

وا إ�ـــــ� وقـــــا�ع قائـــــد مثـــــل يوليـــــوس قيصـــــر أو �ســـــكندر فـــــدع أ��ـــــم ي�ســـــون أن يرجعـــــ

املقـــــدو�ي أو جنك�ـــــ� خــــــان قبـــــل أن ير��ــــــو�م �ـــــ� فنــــــون ا��ـــــرب ع�ــــــ� فـــــوش و�نــــــدن��ج 

��ــم رجعــوا إ�ــ� تلــك الوقــا�ع ملــا أك�ــ�وا مــن شــأن �نتصــار ف��ــا �ــل أومصــطفى كمــال ولــو 

  .ذلك �كبار

م، وإن الظفـــر وحـــده ودع أ��ـــم ي�ســـون أن �ـــل حـــرب البـــد ف��ـــا مـــن ظـــافر ومـــن م�ـــزو 

لـــ�س ��ـــ��ء إن لـــم ننظـــر معـــھ إ�ـــ� عواملـــھ ودواعيـــھ وت�بـــ�ن أ��ـــا صـــا��ة للتكـــرار �ـــ� �ـــل 

  وقعة و�ل ح�ن

ودع أ��ــم ي�ســون أح�ــام املصــادفات والعــوارض وأ��ــا تنــدر �ــ� الــزمن ا��ــديث وتك�ــ� 

  �� الزمن القديم

ف تــرا�م دع �ــذا جميعــھ فقــد ي�ــون �ــ� �ســيانھ �عــض أعــذار ملــن ي�ســونھ، ولكــن كيــ

يجـــارون �قــــدم�ن �ـــ� مبالغــــا��م عـــن �ــــؤالء العظمــــاء و�ـــ� قائمــــة ع�ـــ� دعــــاوي وأ�اذيــــب 

نحن ع�ـ� يقـ�ن مـن بطال��ـا �ـل الـبطالن؟ ألـم يكـن �ـؤالء العظمـاء أر�ابـا وأنصـاف أر�ـاب 

وقد�س�ن �� رأي �قدم�ن؟ فكيف نقابل بي��م و��ن خلفا��م �� عصرنا قبل أن �سـقط 

لغات وتلـك الـدعاوي و��اذيـب؟ إن �ـذا ��ليـق أن يضـيف إ�ـ� فضـل �� امل��ان تلك املبا

املتــــأخر�ن ال أن �غـــــض منــــھ و�حيـــــف عليـــــھ، أل��ــــم و�ـــــم آدميـــــون لــــ�س إال يوضـــــعون �ـــــ� 

  امل��ان أمام أر�اب وأنصاف أر�اب!
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لــ�س �ــ� تــار�خ ب�ــ� ��ســان منــذ بدايتــھ إ�ــ� يومنــا �ــذا عصــر �عــرض لنــا مــن ��ائــب 

  .د مثال ما �عرضھ لنا العصر الذي نحن فيھا��وادث و�مم و�فرا

لـــ�س �ـــ� تـــار�خ ب�ـــ� ��ســـان عصـــر بـــرز فيـــھ مـــن البطولـــة واملغـــامرة والـــد�اء والقـــدرة 

  والص�� ع�� النصر وال�ز�مة مثل ما برز أمامنا �� ا��رب العظ��

و��اسـرة  1ول�س �� تار�خ ب�� ��سان عصر تـو�� فيـھ عـروش القياصـرة وا��ـواق�ن

ع�� أعنة السلطان رجال من (أبنـاء الشـعب) كمصـطفى كمـال ورضـا ��لـوي  وقبض فيھ

وســــــــتال�ن وموســــــــلي�� و�تلــــــــر و�ــــــــابللرو و�اردينــــــــاس. فمــــــــاذا عنــــــــدنا مــــــــن �دلــــــــة ع�ــــــــ� إن 

  العصامي�ن �� الزمن القديم �انوا أ��ب وأد�ى إ�� البطولة �� ص�يع�م من �ؤالء؟

نخـــــوة ا��ـــــب وفروســـــية ولـــــ�س �ـــــ� تـــــار�خ ب�ـــــ� ��ســـــان عصـــــر واحـــــد عـــــرض لنـــــا مـــــن 

مــا عرضــھ لنــا العصــر ا��اضــر �ــ� غــرام ملــك �نجل�ــ� الســابق وصــديقتھ  العاطفــة مثــل

السيدة سم�سون. فماذا عندنا من �دلة ع�� إن غرام �يالنة �� طـروادة املزعومـة �ـان 

  أ��ب وأد�ى إ�� البطولة من �ذا الغرام؟

وار الشــعوب مــا عرضــتھ ولــ�س �ــ� تــار�خ ب�ــ� ��ســان عصــر واحــد عــرض لنــا مــن أطــ

لنا الثـورة �سـبانية والثـورة الروسـية مـن قبل�ـا وعرضـتھ مع�ـا الثـورات �ـ� مصـر وال�نـد 

والصـــــ�ن. فمـــــاذا عنـــــدنا مـــــن �دلـــــة ع�ـــــ� إن عصـــــر الثـــــورة الفر�ســـــية أو عصـــــور ثـــــورات 

اليونــان والرومــان �ــان ل�ــا نصــ�ب مــن ال��ــب وجالئــل ا��طــوب أو�ــ� مــن �ــذا النصــ�ب 

  الذي ش�دناه؟

 يمثل�ــــا كمــــا أنجــــب 
ً
ولــــ�س �ــــ� تــــار�خ ب�ــــ� ��ســــان عصــــر أنجــــب �ــــ� �ــــل أمــــة نموذجــــا

 وابن سعود
ً
  . عصرنا سعد زغلول وغاندي وسون يا�سن وشيان �اي شيكر وفيصال

ول�س �� تار�خ ب�� ��سان عصر فيھ ما �� عصـرنا مـن ا��قـائق ال�ـ� �شـبھ ا��يـال، 

�ــ� تتعــدد ع�ــ� �ــل مالحظــة مــن مالحظــات والع�ــ� ال�ــ� �شــبھ نــوادر �مثــال، والشــوا�د ال

النفس ��سانية والبواعث القومية والطـوارق السياسـية. فعنـدنا وع�ـ� مسـمع ومشـ�د 

                                                 
 . لقب لكّلِ ملٍك من ُملوك التُّرك :الخاقَاُن  1
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منـا مصــداق �ـل رأي حــام �ـ� ذ�ــن فيلسـوف، وتطبيــق �ـل مــذ�ب دعـا إليــھ داعيـة قــديم 

  أو حديث �� عالم النظر�ات

مخـاطرات ر�ـاب الطيــارات ولـ�س �ـ� تــار�خ ب�ـ� ��سـان مخــاطرات أ�ـول وال أنبـل مــن 

واملظالت والغواصات املتفجـرة والسـفن املـدمرة ال�ـ� يقـع ف��ـا ا��طـر �ـل يـوم و�قـع ف��ـا 

�قــــدام �ــــل يــــوم، وال مبــــاالة بــــاملوت وال بــــا��طر �أ��مــــا ر�اضــــة مــــن الل�ــــو أو لعبــــة مــــن 

  العاب الر�ان

لبطولـــة فـــإن كنـــا ال �ســـ�� مـــا نبصـــره و�ســـمعھ ��ائـــب وروا�ـــع وال نحســـ��ا معـــارض ل

والنبـــوغ فقــــد غ��نــــا �ســـماء وقــــد بــــدلنا اللغـــة، وقــــد أصــــبحنا مطبـــوع�ن ع�ــــ� النظــــر إ�ــــ� 

  البعيد دون النظر إ�� القر�ب

 بـــ�ن 
ً
�عـــم إننـــا ننظـــر حولنـــا إ�ـــ� عظـــيم �ـــ� الشـــعر مـــن طـــراز شكســـب�� فـــال نـــرى لـــھ نـــدا

ال الشــعراء املعاصــر�ن. ولكــن النوا�ــغ مــن طــراز شكســب�� ت�ســاوى فــ��م جميــع العصــور و 

�ســتأثر ��ــم القــرن الــذي نبغــوا فيــھ، و�كــذا �ــان أبنــاء القــرن الســادس عشــر خلقــاء أن 

  يبحثوا �� زما��م

عمن يضارعون نوا�غ القرن العشر�ن �� العلم و�خ��اع واملوسـيقى والفـن �افـة فـال 

 ل�ـــم يضـــارعو��م ك�ـــ�ة وقيمـــة؛ وإن العصـــر ا��ـــديث مـــع �ـــذا لـــيف�م 
ً
يجـــدوا بيـــ��م أنـــدادا

 ممـــا قـــدروه، و�مثـــل رواياتـــھ قصـــائد شكســـ
ً
 ممـــا ف�م�ـــا معاصـــروه، و�قـــدره خ�ـــ�ا

ً
ب�� خ�ـــ�ا

  أك�� وأجمل وأبرع وأكفل باإلقبال و���اب مما �انوا يمثلو��ا �� حياتھ

 لــبعض العظمــاء 
ً
أذكــر أن�ــ� رأيــت منــذ ســنوات �ــ� إحــدى ال�ــ�ف �نجل��يــة صــورا

  السؤال: �ل �عرف�م؟ الغابر�ن �� أز�اء العصر ا��ديث، شفع��ا ال��يفة ��ذا

وحــق لل�ــ�يفة أن �ســأل ســؤال�ا �ن. ألن الصــور ال�ــ� رأينا�ــا ألولئــك العظمــاء قــد 

 مـــن ال�يبـــة و�ـــددت مـــا حـــول�م مـــن �ـــاالت الفـــوارق واملســـافات ال�ـــ� يوح��ـــا 
ً
ســـلب��م كث�ـــ�ا

  اختالف املظا�ر و�ز�اء.
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أز�ــاء اليــوم، وإن حاجتنــا اليــوم لشــديدة إ�ــ� متحــف �ســتعرض لنــا عظمــاء �مــس �ــ� 

وعظماء اليوم �ـ� أز�ـاء �مـس، لنعـرف مقـدار مـا تضـيفھ إ�ـ� الغـابر�ن مـن �يبـة الفـوارق 

  واملسافات ومقدار ما �سلبھ املعاصر�ن من جراء �لفة واملقار�ة

فإن �عذر علينا أن نرسم ذلك املتحف عيانا فل��سمھ بالظن والتقـدير. ول��جـع إذن 

مواضــــع الز�ـــادة والنقصــــان ف��ــــا، ونصـــ�� جوانــــب الغلــــو إ�ـــ� مقاي�ســــنا ومواز��نـــا نلمــــس 

والــــبخس �ــــ� كفا��ــــا، و�غــــنم ت�ــــ�يح امل�ــــ�ان �ــــ� ا��كــــم ع�ــــ� الرجــــال و�زمــــان، ألن �ــــذا 

الت��يح غنيمـة أنفـس وأجـدى مـن تفضـيل نـا�غ ع�ـ� نـا�غ أو تـرجيح جانـب ع�ـ� جانـب. 

واســـــتقام إذ ال ضـــــرر وال قصـــــور �ـــــ� اخـــــتالف التفضـــــيل وال�ـــــ�جيح م�ـــــ� �ـــــ�ت النظـــــرة 

  القياس. تلك �� ا��قيقة فيما يقال عن ندرة البطولة والنبوغ بي�نا كما أرا�ا

أمـــــا تـــــواتر القـــــول بنـــــدر��ا بـــــ�ن جماعـــــة مـــــن الناقـــــدين مـــــ��م أنـــــاس فضـــــالء محبـــــون 

  لإلنصاف فلھ أسباب قد �عود إ�� تفصيل�ا ومناقش��ا
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  ك��ة البطولة أو ندر��ا؟

   

ســـتاذ أحمـــد أمـــ�ن مـــا بي�نـــا مـــن خـــالف ع�ـــ� مســـألة النبـــوغ ��ـــص العـــالم الفاضـــل � 

  والبطولة �� ختام مقالھ فقال:

(عصـــرنا ا��اضـــر طا�عـــھ طـــا�ع املـــألوف واملعتـــاد ال طـــا�ع النا�غـــة والبطـــل، وإن �ـــان 

يـا  -أن �ـان �ـذا  مألوفنا ومعتادنا أر�� من نا�غة القـرون املاضـية و�طـل القـرون املاضـية

فـــــأظن أنـــــھ ال يـــــرد ع�ـــــ� بمزايـــــا العصـــــر ا��اضـــــر، وعلـــــم العصـــــر �ـــــو الـــــذي أردُت  -أ�ـــــ� 

ا��اضــر، وفــن العصــر ا��اضــر. وإذا �ــان النبــوغ �ــ� الســبق و�انــت املقارنــة بــ�ن عصــر�ن 

  بقياس مساف�� البعد، فأرجو أن ن�ون ع�� وفاق فيما ذكرَت وذكرُت)

الســابق�ن وموضــع الوفــاق بــ�ن مــا قــال �ســتاذ ومــا قلــت أننــا ال ي�ب�ــ� أن نقــ�س علــم 

إ�� علم ا��دث�ن، فل�ست املقارنة ب�ن مقدار ما �علم ومقدار ما �علمون، وإنمـا املقارنـة 

بـ�ن املل�ــات �ـ� الــزمن املا�ـ��، واملل�ــات �ـ� الــزمن ا��اضـر، و�ــذا مـا نختلــف عليــھ؛ إذ ال 

  موجب عندي ألن ت�ون مل�ات النا�غ�ن �� عصرنا أقل مما �انت �� عصر �قدم�ن

صـفة �ــ� أ�ـ�ا��ا ول�سـت صــفة �ـ� غ�ــ��م، فـإذا �علـم غ�ــ� النـا�غ�ن أو لــم إن النبـوغ 

يتعلمـــــوا فصـــــفة النبـــــوغ باقيـــــة �ـــــ� أ�ـــــ�ا��ا ســـــواء ظ�ـــــروا بـــــ�ن املتعلمـــــ�ن أو ظ�ـــــروا بـــــ�ن 

ا���ـــالء. و�ـــل مـــا �نالـــك مـــن فـــرق أن النا�غـــة الـــذي يظ�ـــر بـــ�ن املتعلمـــ�ن أنبـــغ مـــن زميلـــھ 

غ�ن �ـــ� العصـــر ا��ـــديث تضـــاف إ�ـــ� م�ـــ�ان الـــذي يظ�ـــر بـــ�ن ا���ـــالء، وتلـــك شـــ�ادة للنـــا�

  ا��سنات واملر��ات

ومســـافة البعـــد بـــ�ن النـــا�غ القـــديم ومعاصـــر�ھ، �ـــ� مســـافة البعـــد بـــ�ن نا�غينـــا وأبنـــاء 

عصـــرنا إذا نحـــن تجاوزنـــا مســـألة التعلـــيم ووفـــرة املتعلمـــ�ن، ألن النبـــوغ ملكـــة مطبوعـــة، 

ملســافة بــ�ن الفــر�ق�ن قبــل مائــة واملســافة بــ�ن املطبــوع�ن وغ�ــ� املطبــوع�ن اليــوم �ــ� �ــ� ا

عـــــام أو ألـــــف عـــــام. فلـــــ�س فضـــــل إد�ســـــون �ـــــ� زماننـــــا أنـــــھ �عـــــرف �ـــــ� علـــــم الضـــــوء وعلـــــم 

الصـــوت مـــا لـــ�س �عرفـــھ أبنـــاء عصـــره، ولكنمـــا فضـــلھ أنـــھ نـــا�غ و�ـــم غ�ـــ� نـــا�غ�ن، فأفـــاد 

بالعلم ال�س�� ما لم يفـده �خـرون بـالعلم الغز�ـر، وظلـت املسـافة بيـ��م و��نـھ �ـ� النبـوغ 
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املســافة بــ�ن أرخميــد ومــن عاصــروه مــن غ�ــ� النــا�غ�ن، وإن أختلــف العصــران �ــ� شــيوع �

  العلم وك��ة املتعلم�ن

يقــول �ســتاذ الفاضــل: (مقيــاس النا�غــة �ــ� نظــري أن يفــوق أ�ــل زمانــھ و�ســبق�م �ــ� 

علمـــــھ أو أدبــــھ ح�ـــــ� ال يــــدر�وه إال �عـــــد أزمـــــان، وع�ــــ� مقـــــدار �ــــذا الســـــبق ي�ـــــون  فنــــھ أو

�ھ نا�غــة �ــ� النحــو، ألنــھ رأى مــن قواعــده مــا ��ــز أ�ــل زمانــھ عــن النظــر النبــوغ. فســ�بو 

  إليھ).

وأنـــا أقـــول كمـــا يقـــول �ســـتاذ: إن النا�غـــة يفـــوق أ�ـــل زمانـــھ �ـــ� معـــرض مـــن معـــارض 

العلـــــوم والفنـــــون، ولك�ـــــ� ال أقـــــول إن عصـــــرنا لـــــم ينجـــــب أمثـــــال ســـــ�بو�ھ، بـــــل أقـــــول إن 

يـــاء. وإن نوا�غنـــا �حيـــاء لـــو عاشـــوا �ـــ� ســـ�بو�ھ لـــو عـــاش �ـــ� عصـــرنا ملـــا فـــاق نوا�غـــھ �ح

عصــره ملــا قصــروا عــن شــأوه، ألن املل�ــات ال�ــ� �عــرف وحــدة �ســماء و�فعــال بــ�ن لغــات 

أور�ا ولغات آسـيا ال تقـل عـن املل�ـات ال�ـ� �عـرف الوحـدة أو �خـتالف بـ�ن قبيلـة وقبيلـة 

وقلــة املتعلمــ�ن قبــل نيــف مــن أبنــاء الباديــة، ال ألن �مــر يرجــع إ�ــ� ك�ــ�ة املتعلمــ�ن عنــدنا 

  وعشرة قرون.

وعندي أن املعاصر�ن ينظرون إ�� نوا�غ�م وأبطال�م كمـا �ـان �قـدم�ن ينظـرون إ�ـ� 

 ��الــة 
ً
 �ســمة الــدين أو محوطــا

ً
النوا�ــغ و�بطــال �ــ� عصــور�م إال مــن �ــان مــ��م موســوما

  �يمان.

 وقلـب املمالـك فاألستاذ يقول أن نابليون ظ�ر (فاستعبد الناس وأجرى الدماء أ�
ً
�ارا

 �ـــ� ناحيـــة. و�ي�نـــا �ن �ـــ� عصـــرنا مـــن �ـــم 
ً
 ع�ـــ� عقـــب ودوخ الـــدنيا ف�ـــان نا�غـــة حقـــا

ً
رأســـا

، ولكـــن مـــن الصـــعب أن 
ً
أعلـــم منـــھ بفنـــون ا��ـــرب ومـــن �ـــم أقـــوى منـــھ إرادة وأ�عـــد نظـــرا

�سم��م نوا�غ، ألن الناس ل�سوا مغفل�ن كمـا �ـانوا أيـام نـابليون. وألنـھ وحـده �ـو القـا�ر 

ر�د ومن حولھ �انوا املنفذين املأمور�ن، فظ�ر ولم يظ�ـروا، ونبـغ ولـم ي�بـغ بجانبـھ إال امل

  قليل).

 مــــن أبنــــاء 
ً
فليـــت �مــــر كمــــا ي�شـــرنا �ســــتاذ مــــن �ـــذه الناحيــــة: إنمــــا الواقـــع أن أحــــدا

القرن الثا�ي عشر لم يناد بأن �م��اطور معصوم كما ينادي الفاشيون من أبنـاء القـرن 

  ة (ألد و����) وطاعتھ �غ�� تفك�� وال امتعاض.العشر�ن �عصم
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 ع�ــ� صــ�يع �الــذي صــنعھ (الفــو�رر 
ً
) قبــل ثــالث 1والواقــع أن نــابليون لــم يجســر يومــا

  سنوات من (تط���) البالد بال محاكمة وال سؤال.

وقد �ان (لف�ن) ين�ـ� ع�ـ� القد�سـ�ن، وال �ع�ـ�ف للعظمـاء بـأثر �ـ� توجيـھ التـار�خ إ�ـ� 

 لـــم يحلـــم بـــھ �ـــا�ن وال �ثـــر الـــذي �ع�ـــ�ف 
ً
بـــھ الشـــيوعيون، فلمـــا مـــات أقـــاموا لـــھ ضـــر�حا

  را�ب �� ع�د القياصرة أو ع�د الكنا�س والقد�س�ن.

وإننـــا ل�ســـمع �ـــل يـــوم عـــن �لـــوف ال�ـــ� تنـــدفع حـــول نوا�ـــغ الصـــور املتحركـــة للظفـــر 

بطاقــة أو صـــورة شمســية، كمـــا �ســمع بـــاأللوف ال�ــ� تتـــدفع مــن أجـــل �ــذا حـــول  بتوقيــع

لعـاب الر�اضـية وأبطـال السـياحة والط�ـ�ان وأشـبا��م مـن أ�ـ�اب الشـ�رة �ـ� أبطال �

�ــل ميــدان يتصــل با��مــا���. أمــا العلمــاء و�دبــاء فمــن نبــغ مــ��م وأشــ��ر فلــ�س نصــ�بھ 

مــن ���ــاب وا��ــزاء بأقــل مــن نصــ�ب أمثالــھ قبــل أجيــال وأحقــاب، ومــن لــم ي�بــغ ولــم 

 
ً
 وغبنا

ً
 �� أقرب العصور وأ�عد العصور.�ش��ر فلھ قرناء يماثلونھ بؤسا

ً
  وشظفا

ال، بـــل نحـــن ال �ســـ�ث�� أ�ـــ�اب امل�انـــة الدي�يـــة ع�ـــ� إطـــالق �ســـت�ناء، فمـــا ير�حـــھ 

الدعاة باسم الـدين اليـوم ال يقـل عمـا �ـانوا ير�حونـھ �ـ� �يـام ا��اليـة؛ والثقـة بأغاخـان 

ة بإمــــام زا�ــــد اليــــوم و�ــــو �عــــ�ش �ــــ� أور�ــــا ع�شــــة امل�ــــ�ف�ن واملتطلقــــ�ن ال تقــــل عــــن الثقــــ

  عاكف ع�� العبادة �ان �ع�ش �� صومعتھ قبل عصر الكشف و�خ��اع.

ولــــم ننفــــرد نحــــن بإكبــــار البعيــــد �ــــ� الزمــــان أو امل�ــــان وترجيحــــھ ع�ــــ� أنــــداده وقرنائــــھ 

 �انوا يقولون إن زامـر ال�ـ� 
ً
الذين نرا�م رأى الع�ن و�عرف�م باملصاحبة واللقاء، فقديما

 
ً
�ـــــان ا��ـــــاحظ يكتـــــب الرســـــائل و�نحل�ـــــا الكتـــــاب �ســـــبق�ن ال يحظـــــى بـــــإطراب، وقـــــديما

  ليحظى باإلصغاء والتقر�ظ.

وأحســـــب أن إيثـــــار املا�ـــــ�� ع�ـــــ� �ـــــذا الـــــنمط لـــــھ علـــــة شـــــا�عة بـــــل علـــــل شـــــا�عات ال 

  تنحصر �� وقت وال يخلو م��ا قبيل.

فاملا��� �شبھ املثل �ع�� ألنھ غائـب عـن �نظـار �املثـل �ع�ـ� �ـ� �االتـھ وخياالتـھ، 

 أن نتجاوزه ونطمح إ�� ما وراءه. أما
ً
  ا��اضر ف�و �الواقع ا��سوس الذي نحب أبدا

                                                 
) كلمة ألمانیة وتعني القائد، استخدمت كلقب للقائد النازي أدولف ھتلر الذي حكم ألمانیا Führerھرر (باأللمانیة: الفو    1

 خالل الحرب العالمیة الثانیة بقیادتھ للحزب النازي الحاكم آنذاك.
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ولقـــــد �ـــــان املشــــــر�ون ينكـــــرون الن�ــــــ� عليـــــھ الســــــالم وال ينكـــــرون منــــــھ إال أنـــــھ (يأ�ــــــل 

 وال 
ً
الطعـــــام و�م�ـــــ�� �ـــــ� �ســـــواق). تـــــرى �ـــــل �ـــــان �ن�يـــــاء فيمـــــا م�ـــــ�� ال يـــــأ�لون طعامـــــا

و�مشون، ولك��م �عـدوا واحتجبـوا فخيـل إ�ـ� غ�ـ� يمشون �� سوق؟ كال بل �انوا يأ�لون 

  معاصر��م أ��م مختلفون.

ومــــن العلــــل ال�ــــ� تجــــنح ببعضــــ�م إ�ــــ� ��يــــب (الســــلف الصــــا��) أننــــا ننظــــر إلــــ��م كمــــا 

ننظر إ�� �باء و�جداد، �أ��م كبار ونحن صغار، أل��ـم ولـدوا قبلنـا بمائـة عـام أو مئـات 

بق�ن �ــانوا أطفــاال �ـ� ســن الطفولـة وأننــا سنصــبح مـن �عــوام، و���ـ�� امل��يبــون أن السـا

  . شيوخا مع السن�ن أو نر�ى �� الشيخوخة ع�� أولئك �باء و�جداد

ومــن تلــك العلــل مــا أومأنــا إليــھ �ــ� مقالنــا �ول عــن ســ�و الــذين يقــارنون بــ�ن املا�ــ�� 

مـــن وا��اضـــر فيجعلو��ـــا كفتـــ�ن ت�ســـاو�ان �ـــ� نطـــاق الزمـــان وامل�ـــان، مـــع أن ا��اضـــر ز 

  .واحد واملا��� حاضر قد تتكرر عشرات ومئات

وعندنا نحن الوارث�ن للثقافة العر�ية س�بان آخران ال ي��ظان ��ـذه القـوة �ـ� جميـع 

الشـــعوب: أحـــد�ما أن العر�ـــي �ع�ـــ� باأل�ســـاب و�نـــوط الفخـــر �لـــھ بماضـــيھ، ألنـــھ ســـاللة 

  من القبائل ال�� �غلب ف��ا العص�ية وتر�� ف��ا �صول.

ن املا�ـــــ�� أقـــــرب إ�ـــــ� م�شـــــأ الـــــدين، فيخيـــــل إلينـــــا أن �قـــــدم فاألقـــــدم �ـــــو والثـــــا�ي أ

  . �ص�� فاألص�� و�علم فاألعلم، وإن لم تدلنا الدالئل ع�� اطراد �ذا القياس

تلــك �ســباب �ل�ــا خليقــة أن تضــعف اح��اســنا �لمــا عمــدنا إ�ــ� املوازنــة بــ�ن حاضــر 

دم�ن وتضــاف إ�ــ� كفــة ا��ــدث�ن وغائــب وقر�ــب و�عيــد. ف�ــ� صــنجة تؤخــذ مــن كفــة �قــ

�� م��ان �نصاف. وممـا الشـك فيـھ أن مل�ـات النبـوغ ال تقـل �ـ� عصـرنا بـل �ـ� أح�ـ� أن 

تز�ـد وت�شـط، بـل �ـ� قـد زادت و�شـطت فعـال با�سـاع مجـال السـ�� واملنافسـة والتفك�ـ� 

حـن و�ست�باط؛ ومما ال شك فيھ أن �قدم�ن لم ينظروا إ�� معاصر��م إال كمـا ننظـر ن

إ�ــــ� معاصــــر�نا، وأ��ــــم لــــم �شــــعروا قــــط بتلــــك امل�ابــــة ال�ــــ� نضــــف��ا علــــ��م �ن وال بــــذلك 

ال�ـــ�جيح الـــذي نمحضــــ�م إيـــاه. أمــــا أ��ـــم �ـــانوا يــــرون نـــوا�غ�م وأبطــــال�م كمـــا نــــرا�م �ن 

فــــذلك مــــا نخــــالف فيــــھ �ســــتاذ ألنــــھ خــــالف املع�ــــود واملــــروي واملســــطور. و�ــــ��م أك�ــــ�وا 

وأصـغرنا معاصـر�نا أل��ـم كث�ـ�ون ال نـادرون كمـا يقـول �سـتاذ معاصر��م أل��ـم قالئـل، 



32 
 

الفاضل، فإنما ي�ون ذلك �الذ�ب الذي يك�� تداولھ ف��خص سـعره و�ـو ذ�ـب ال شـك 

 آخــر م�مــا يكــن حــظ النــاس مــن التعلــيم، 
ً
 وال ي�ــون شــ�ئا

ً
فيــھ. وإنمــا ي�ــون النبــوغ نبوغــا

ظار الناس إل��ـا، وال تـزال ��سـانية ألنھ ملكة �� الطباع ال يختلف ك���ا وإن اختلفت أن

  .بحاجة إ�� الكث�� م��م والقليل

وخالصــة القــول إننــا �ســتطيع أن نقــول مــع �ســتاذ الكب�ــ� إن النبــوغ �ــ� عصــرنا ك�ــ�ة 

ال نـــــدرة، وال �ســـــتطيع أن نقـــــول معـــــھ أن املســـــافة بـــــ�ن النـــــا�غ وســـــواد النـــــاس تق�ـــــ�ب �ـــــ� 

صــ�ب املـــتعلم مـــن املعرفـــة وال يخولـــھ فطـــرة العصــر ا��ـــديث، ألن ازديـــاد التعلـــيم يز�ـــد ن

  . أخرى وال ملكة مطبوعة كتلك ال�� يخلق ��ا النا�غون املمتازون
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  السندو�ش واملائدة

   

أدب الســـندو�ش �ـــو أدب الفاقـــة وال��لـــة، وأدب املائـــدة �ـــو أدب ال�ســـار والوقـــار، 

  ال�سمية. كما سما�ما ال�اتب البليغ �ستاذ الز�ات وأصاب ��

  . أل��ا �سمية وتوصيف و�عليل �� وقت واحد 

أدبـــاء  -وقـــد خـــتم �ســـتاذ مقالـــھ ســـائال: (ليـــت شـــعري إذا خلـــت أمكنـــة �ـــؤالء النفـــر 

الـــذين نبغـــوا باالســـتعداد و�ج��ـــاد كيـــف ت�ـــون حـــال �دب الرفيـــع �ـــ� مصـــر؟  -الك�ـــول 

ضـــون ع�ـــ� رأي �ســـتاذ أحمـــد أمـــ�ن، أم يـــذ�بون وســـرعان مـــا  أيـــذ�بون و�طئـــان مـــا �عوَّ

  يخلفون ع�� رأي �ستاذ العقاد؟)

 لســـت مـــن امل�شـــائم�ن، ألن ا��ـــواب �عضـــھ مـــن ســـر 
ً
و�ـــ� جـــواب �ـــذا الســـؤال أيضـــا

املســـتقبل. و�عضــــھ مـــن حقــــائق املا�ـــ��؛ فــــان وقفنـــا مــــن املســـتقبل بــــ�ن الشـــك والرجــــاء 

لعلـھ موقـف  فموقفنا من املا��� أد�ى إ�� رجاء املتفائل. وأق��� عـن يـأس امل�شـائم، بـل

  ال يحمل �� أطوائھ غ�� يق�ن الرجاء.

قبــل ر�ــع قــرن مــن الزمــان �ــان أنــاس غ�ــ� قليلــ�ن �ســألون كمــا �ســأل �ســتاذ الز�ــات 

اليــوم: تـــرى مـــن يرفـــع لـــواء �دب �عـــد أعالمـــھ البــارز�ن �ـــ� �ـــذه �ونـــة؟ تـــرى �ـــل ينطـــوي 

 ت�شره كما �شروه و�عزه 
ً
  كما أعزوه؟اللواء �عد�م أو ت�� لھ �يام أكفا

ولم يكن اسم واحد من �سماء الستة أو السـبعة الـذين أشـار إلـ��م �سـتاذ الز�ـات 

معروفا تلك املعرفة ال�� �غ�� �� إجابة السؤال؛ ور�ما �انوا مج�ول�ن �ل ا���ـل �ـ� غ�ـ� 

مجـــــال ��ـــــ�اب أو مجـــــال املتطلعـــــ�ن امل�ســـــمع�ن إ�ـــــ� أ�عـــــد �صـــــداء؛ ف�ـــــان ا��ــــــواب 

نة أن املســتقبل مقفــر مــدبر، وأن مــن مــات فــات ولــ�س لــھ الحــق بــ�ن الغالــب ع�ــ� �لســ

  .ناشئة ا��يل

فــإذا ســألنا �ــ� مفــرق ا��يلــ�ن مثــل ذلــك الســؤال ورأينــا البــوادر تم�ــ� علينــا مثــل ذلــك 

مــن ا��ــواب، فلــ�س مــن الــالزم أن تصــدق البــوادر، وأن تنق�ــ�� خمــس وعشــرون ســنة 
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، وإن خفــي نجم�ــم اليــوم أو تــراءى أخــرى دون أن يخلــف الســابق�ن عــوض مــن الالحقــ�ن

  .1ع�� �فق ترائيا ي�شابھ فيھ النجم والسديم

وإننــــــا لنــــــذكر اليــــــوم الســــــتة أو الســــــبعة القــــــائم�ن بأمانــــــة �دب ون��ــــــ�� الســــــت�ن أو 

�ـانوا ��زلـون كمـا ��ـزل �عـض الناشـئ�ن �ـ� أيامنـا، و��بلغـون بالقليـل مـن  السبع�ن الـذين

لســـــندو�ش بي�نـــــا: �ســـــ�نا أولئـــــك الســـــت�ن أو الســـــبع�ن ألن زاد �طـــــالع كمـــــا ي�بلـــــغ أدبـــــاء ا

الزمــان قــد �ســ��م وعفــى ع�ــ� أســما��م وآثــار�م، ولكــ��م �ــانوا �ــ� أيــام�م ي��بــون �فــق 

و�ش��ون ال��وص ع�� �نظار و�بعثون اليأس و��بطون الرجاء. فل�س مـن البعيـد أن 

لســبعة نظــراء ينقشــع عــ��م ي�ــون ل�ــم نظــراء يل�ســون �مــر علينــا، وأن ي�ــون للســتة أو ا

الغبــار �عــد عشــرة أو عشــرت�ن مــن الســن�ن، وإن جــاز أن يخيــب الظــن كمــا يخيــب �عــض 

  . الظنون 

و�ــ� العــالم �لــھ نــوازع شــ�� ت�ــ�ع بالنــاس �ن إ�ــ� �دب الــرخيص أو أدب الســندو�ش 

أو أدب الفاقـــــة وال��لـــــة، وقلمـــــا تختلـــــف الـــــبالد �ـــــ� �ـــــذه النـــــوازع ع�ـــــ� اخـــــتالف الـــــنظم 

  تماعية واملذا�ب ا���ومية ال�� �ساس ��ا الشعوب �� العصر ا��ديث�ج

ففي البالد الديمقراطية يك�� القارئون ب�ن سواد الشـعب و�تـو�� الناشـرون الـرواج 

فيــــؤثرون مــــا �ــــو أشــــيع وأ�ســــر ع�ــــ� مـــــا �ــــو أنــــدر وأنفــــع؛ و�ط�ــــ� �دبــــاء ال�ــــازلون ع�ـــــ� 

دب النفـــــــ�س والرغبـــــــة �ـــــــ� �دب أ�ـــــــ�اب ا��ـــــــد و�مانـــــــة، فـــــــال ت�ســـــــاوى الرغبـــــــة �ـــــــ� � 

  . ا��س�س

و�ــــــ� الــــــبالد الفاشــــــية يــــــتحكم املســــــ�بدون �ــــــ� أذواق الكتــــــاب والشــــــعراء فــــــال يــــــذعن 

لعســــف�م واســــ�بداد�م إال طائفــــة مــــن املرتزقـــــة امل�ــــ�لف�ن الــــذين ال يقــــدرون ع�ـــــ� �دب 

القـــــيم؛ ولـــــو أبـــــيح ل�ـــــم أن يطرقـــــوه و�توســـــعوا فيـــــھ، ف�ـــــم أحـــــرى أن ���ـــــزوا عنـــــھ و�ـــــم 

  حون مسوقون بالر�بة و�غراءمكبو 

و�� البالد �ش��اكية �عتقد ا���ـام أن �داب �ـ� لسـان حـال الطبقـات، وأن �دب 

الـــــذي يليـــــق ��ـــــم �ـــــو أدب الطبقـــــة الســـــف�� ومـــــن إل��ـــــا مـــــن أشـــــباه العامـــــة وامل�ــــــ�ر�ن. 

  وحسبك من أدب يقوم ع�� أذواق �ؤالء، و�جري مع �ذه ��واء
                                                 

باُب الرقیقُ  :الّسدیِم  1   . الضَّ
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جـــرف بـــھ النـــاس مـــن ســـرعة جامحـــة ونـــزوة جامحـــة. وال وال نـــ�س عصـــر �الت ومـــا ي

نـــــ�س (ا��ر�ـــــة ال��صـــــية) ومـــــا ســـــولتھ للصـــــغار و�وشـــــاب مـــــن غـــــرور املســـــاواة وتمـــــرد 

 للســراة والوج�ــاء ولــو �ــان �ــ� الصــعاليك 
ً
املبا�ــاة، فقــد بــدأت باعتبــار الرجــل نفســھ نــدا

 للعلمــــاء و�ذكيــــاء ولـــــو 
ً
�ــــان مــــن ا���ـــــالء والفقــــراء، وان��ــــت باعتبـــــار الرجــــل نفســــھ نـــــدا

و�غبياء، فضعف ا���ـل مـن التقصـ��، وضـعف الطمـوح إ�ـ� مسـاواة �علـ�ن، وأصـبح 

ال�ــــ� الفــــھُّ ال يــــداري عيــــھ وال ف�ا�تــــھ ألنــــھ صــــاحب (حــــق) �ــــ� ال�ــــ� والف�ا�ــــة، وصــــاحب 

 باأللوف واملالي�ن! دعوة �� املساواة ال �عدم ل�ا
ً
  أنصارا

الف الـنظم �جتماعيـة واملـذا�ب ا���وميـة تلك النوازع �� بالد العـالم �لـھ ع�ـ� اخـت

خليفة أن تنصر أدب الفاقة وال��لة، وتن�� ع�� أدب ال�سار والوقار. ولكننا نرجـع إ�ـ� 

العصــــور الغــــابرة فــــال يصــــادفنا عصــــر م��ــــا إال �انــــت فيــــھ نــــوازع ك�ــــذه النــــوازع �ــــ� نصــــرة 

ا �ان تمليـق �غنيـاء �دب املبذول وخذالن �ديب الكر�م العز�ز. وقر�با من عصرنا �ذ

وا��ضــــــوع ل��امــــــدين والولــــــع بمحا�ــــــاة �قــــــدم�ن وضــــــعف الثقــــــة وال��ــــــز عــــــن حر�ــــــة 

التفك�ــــــ� و�بــــــداع نــــــوازع أخــــــرى ال تقــــــل �ــــــ� أثر�ــــــا الــــــوخيم عمــــــا أحصــــــ�ناه مــــــن مســــــاوئ 

عصرنا، فال نفاذ �� عصور الزمن لبواعث الضـعف وال نفـاذ ف��ـا لبواعـث القـوة؛ وشـأن 

بـــــدان بـــــ�ن دوا�ـــــ� الســـــقم ودوا�ـــــ� ال�ـــــ�ة، ال ينفـــــرد عصـــــر العقـــــول �ـــــ� ذلـــــك شـــــأن � 

باألمراض �ل�ا وال ينفرد عصر بالعافية �ل�ا، وال يزال ا��ال �ـ� �عـادل ونقـص و�عـو�ض 

  . ما دامت ا��ياة حيھ �عطي وتأخذ من دنيا�ا بمقدار

ال ع�ــ� أننــا ال نخــادع أنفســنا وال �ســ�� الفــوارق ال�ــ� بي�نــا و�ــ�ن غ��نــا. ففــي إنجل�ــ�ا مــث

يكتــب ال�ـــازلون و�كتـــب إ�ـــ� جــان��م برترانـــد رســـل و�ـــو ي��ــد �ـــ� أعـــوص املوضـــوعات؛ و�ـــ� 

فر�ســـا يكتـــب ال�ـــازلون و�كتــــب إ�ـــ� جـــان��م رومـــان روالن و�رجســــون �ـــ� املثـــل العليـــا ومــــا 

وراء الطبيعة؛ و�� أملانيا يكتب ال�ازلون و�كتب إ�� جان��م �وسرل و�يـدجر �ـ� معـارض 

عشـرة مـن قرائنــا املصـر��ن؛ و�ـ� إيطاليـا يكتـب ال�ـازلون و�كتــب ال �ع�ـ� ��ـا فيمـا أحسـب 

إ�ـــــــ� جـــــــان��م فر�ـــــــرو وجنت�ـــــــ� وجرو�ـــــــ�� �ـــــــ� معضـــــــالت �جتمـــــــاع والتـــــــار�خ. وإنمـــــــا مثلـــــــت 

بالفلســــفة وحــــد�ا ألن موضــــوعا��ا أعســــر، وقراء�ــــا أنــــدر، وعقــــول البــــاحث�ن ف��ــــا أك�ــــ� 

  الرصانة وال��فع عن القشور.وأقدر؛ و�� �عد عنوان ملا وراء�ا من أدب ا��د و�مانة و 
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أمــــا �ــــ� مصــــر فــــأدب ا��ــــد و�مانــــة والرصــــانة وال��فــــع عــــن القشــــور إنمــــا يقــــوم ع�ــــ� 

�وا�ل أ�ـ�ابھ وال يقـوم ع�ـ� �وا�ـل القـراء؛ و�ـل مـا نملـك مـن عـزاء أن ا��ـد وال�ـزل �ـ� 

�ذا الباب ي�ساو�ان، فل�س بي�نا �اتب �ازل �ع�ش ��زلھ، ول�س بي�نا �اتب جـاد �عـ�ش 

ده؛ وس�يل العزاء �� �ذا أن ال�ـزل وا��ـد �ع�شـان ع�ـ� نمـط واحـد، فـال يجـوز ال�ـزل بج

  ن شاء أن يجور إح�� يطمس معالم ا��د، و 

كذلك يتعاقب أدباء الك�ـول وأدبـاء الشـباب �ـ� أور�ـا، ول�ـم �ـ� التعاقـب مع�ـ� يتمثـل 

وال �عاقـــــــب �دوار وتالحـــــــق �ف�ـــــــار، وتبـــــــاين املـــــــدارس الذ�نيـــــــة ع�ـــــــ� حســـــــب �حـــــــ �ـــــــ�

  .و�طوار

أمـــا عنـــدنا فحـــ�ن ظ�ـــر بي�نـــا مـــن ي�تعـــون أنفســـ�م بمدرســـة الشـــباب لـــم يكـــن مع�ـــم 

�ـ��ء جديــد وال دليـل ع�ــ� ا��داثـة غ�ــ� شـ�ادة املــيالد، وراحـوا �ــ� دعـو��م يميعــون تميــع 

الــذي ير�ــت ع�ــ� عطفيــھ و�تحبــب إ�ــ� نفســھ و�فــرط �ــ� تــدليل ســنھ �أنــھ يتقــدم �ــ� ســوق 

  ر وحلبة الصراعالرقيق ال �� ميدان الفك

بيــد أننــا قــد جر�نــا �خــتالف بي�نــا و�ــ�ن أور�ــا ا��ديثــة �ــ� خصــال كث�ــ�ة صــ�� �عضــ�ا 

وال تـــــزال ل�ـــــا بقيـــــة ع�ـــــ� ســـــ�ن �صـــــالح؛ فلنجـــــرب مـــــا بي�نـــــا و�ي��ـــــا مـــــن اخـــــتالف �ـــــ� �ـــــذه 

ا��صــلة خمســا وعشــر�ن ســنة أخــرى، وال ن�تظــر ��اي��ــا ح�ــ� نتفــاءل مــا وســعنا التفــاؤل 

ول، وحســ�نا منــھ فيمــا نحــن فيــھ أن ي�ســاوى �مــران فــال موجــب لألمــل ع�ــ� أبــواب ا���ــ

  وال موجب للقنوط، و�ل ما �ان باألمس ف�و وشيك �� غد أن ي�ون 

أيذكر �سـتاذ الز�ـات مـا �ـانوا �عيبونـھ قبـل خمـس وعشـر�ن سـنة ع�ـ� كتـاب ا��يـل 

ســـــمو��ا النا�ـــــ�� وشـــــعرائھ وناقديـــــھ؟؟ �ـــــانوا يجمعـــــون العيـــــوب �ل�ـــــا �ـــــ� �لمـــــة واحـــــدة �

(التفــرنج) و�عنــون ��ــا ا��ــروج ع�ــ� قواعــد العر�يــة، و�ــان يخيــل إ�ــ� ســامع��م أ��ــم ع�ــ� 

صـــــواب ال ر�ـــــب فيـــــھ؛ ف�ـــــل نـــــرى اليـــــوم مصـــــداق ذلـــــك �ـــــ� لغـــــة الفـــــر�ق�ن مـــــن املســـــوم�ن 

بــاإلعراب واملوســوم�ن بــالتفرنج �ــ� ذلــك ا��ــ�ن؟ أقــرب الظــن أن �ــؤالء (املتفــرنج�ن) مــن 

مــن أولئــك املســتعر��ن امل�شــددين، فــإن لــم يكــن ذلــك شــفيعا ك�ــول اليــوم أو�ــ� للعر�يــة 

  لألمل �� غد، فلعلھ أن ي�ون معينا ع�� �نتظار!
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  أدب املوافقة

   

(أعتقد أن قيمة ال�اتب موصولة صلة خفية بمقدار ما �ستج�شھ من روح الثـورة. 

ا��مـــــق بحيـــــث ولع�ـــــّ� أق�ـــــ�ب مـــــن �ـــــ�ة التعب�ـــــ� إذا قلـــــت روح املقاومـــــة. إذ لســـــت مـــــن 

  أتخيل أن كتاب ا��ناح ��سر وحد�م �م أ��اب املز�ة الفنية)

 ع�ـــــ� صـــــاح��: إن أجمـــــل �ثـــــار الفنيـــــة وم��ـــــا �ثـــــار ال�ـــــ� يكتـــــب ل�ـــــا 
ً
(قلـــــت محتجـــــا

 مــا �انــت �ــ� بدايــة �مــر مقصــورة �ــ� عرفــان قــدر�ا ع�ــ� فئــة 
ً
الشــيوع �عــد ظ�ور�ــا كث�ــ�ا

 أتفق أن �ان 
ً
: إليـك فـاقرأ. إن بي��ـوفن نفسـھ جد قليلة. وناولتھ كتابا

ً
م�� ساعتئذ قـائال

  قد جرى عليھ مثل ذلك)

ســتدفعون الفنــان�ن ب�ــنكم إ�ــ� املوافقــة. ومــن أ�ــى مــن خ�ــ���م املنتقــاة أن ي�تــذل فنــھ 

أ��أتموه إ�� الس�وت، فتعود الثقافة ال�� تزعمـون خـدم��ا وإيضـاح�ا والـذود ع��ـا و�ـ� 

  وصمة عار عليكم)

ل العمـــل الف�ـــ� �ـــ� بـــالد ا��م�ور�ـــات الشـــيوعية الروســـية ف�ـــو (م�مـــا يكـــن مـــن جمـــا

�عيــــب صــــاحبھ إن لــــم يكــــن ع�ــــ� ال�ســــق املرســــوم. إن ا��مــــال عنــــد�م خلــــة مــــن خــــالل 

 إن �عمـــل 
ً
 أو قســـرا

ً
املوســـر�ن! وم�مـــا يكـــن مـــن عبقر�ـــة الفنـــان ف�ـــو مصـــدوف عنـــھ عفـــوا

  �ل ما عدا ذلك) ع�� ال�سق املرسوم، ف�ل ما يطلب م��م املوافقة، و�و ضامن �عد�ا

 إ�ــ� �ذعــان ل�لمــة �مــر فأقــل مــا �نالــك أنــھ قــادر ع�ــ� 
ً
(إذا أضــطر العقــل اضــطرارا

�حســــاس بفقــــد ا��ر�ــــة. أمــــا إذا ســــ�س العقــــل مــــن بدايــــة �مــــر سياســــة تــــو�� إليــــھ أن 

يــذعن قبــل أن تأتيـــھ �لمــة �مــر فقـــد بلــغ مـــن فقــده أن يفقــد ح�ـــ� الشــعور باالســـتعباد. 

 مــــن الفتيــــان الشــــيوعي�ن �ســــتغر�ون و�منعــــون �ــــ� وإ�ــــي ألعــــرف مــــن ا
ً
جــــل �ــــذا أن كث�ــــ�ا

  �ن�ار إذا قيل ل�م أ��م محرمون �عمة ا��ر�ة)

(إن خ�ـــــ� الوســـــائل ال�ـــــ� يبلـــــغ ��ـــــا ال�اتـــــب مز�تـــــھ العامليـــــة ل�ـــــ� موا�بـــــھ املتفـــــردة �ـــــل 

 عر�ــق ��ســانية بفــرط مــا فيــھ مــن ا��صــال الفرديــة
ً
، التفــرد. ألن املــرء إنمــا ي�ــون �شــرا
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فما �ان رو��� أعرق روسـية مـن مكسـيكم جـور�ي، ومـا أصـغت أسـماع العـالم إ�ـ� �اتـب 

  رو��� أشد من إصغا��ا إليھ)

تلــــك شـــــذرات مــــن الكت�ـــــب اللطيـــــف الطر�ــــف الـــــذي كتبـــــھ �ديــــب الفر��ـــــ�� الكب�ـــــ� 

(أندر�ــــھ جيــــد) �عــــد عودتــــھ مــــن الــــبالد الروســــية، متحر�ــــا فيــــھ مــــا �عــــود أن يتحــــراه مــــن 

�ع��اف با��طأ و�نفة و�صـرار عليـھ ذ�ابـا مـع الغـرور والك��يـاء. الصدق والصراحة و 

وقــــد �ــــان مــــن نصــــراء الدولــــة الروســــية ا��ديثــــة وأ�ــــ�اب الرجــــاء العظــــيم �ــــ� تجار��ــــا 

ومســاع��ا، فلمــا شــ�د ا��قيقــة �عي�يــھ لــم يخــادع نفســھ ولــم �غــالط حســھ، وعــاد يأ�ــ�� 

ا �شـف عـن خيبـة الرجـاء �ـ� كث�ــ� و�أسـف �ـ� ل��ـة م���ـة مـن الضـغينة وال�شـ���، ولك��ـ

  .من �مور 

  . فالثقافة �� مقياس الصالح �� �ل نظام

أمــا مقيــاس الثقافــة ف�ــو �بت�ــار وا��ر�ــة، أو �ــو (املزايــا ال��صــية) ال�ــ� �ع�ــ� ع��ــا 

الفنــان والشــاعر وال�اتــب كمــا قررنــا ذلــك واعــدنا تقر�ــره مــرات، وال نظنــھ اليــوم �ــ� غ�ــ� 

  عن التقر�ر

,  نظام ح�ومي أو نظام اجتمـا�� ال تق�ـ�ن بـھ ثقافـة العلـوم وثقافـة الفنـون  ال أمل ��

وال أمـــل �ـــ� ثقافـــة �عـــرف مـــا ت�تجـــھ قبـــل أن ي�ـــتج، و�ســـتغ�� عمـــا تصـــوغھ قبـــل أن نطلـــع 

عليــھ، ألنــھ لــن �عــدو مــا �علــم ومــا نظــن مــن موضــوع ومــن غايــة ومــن قالــب ومــن تصــو�ر 

  . وتفك��

� ظـل الشـيوعية مطالـب ��ـ��ء غ�ـ� (املوافقـة) وقد ���� (جيد) أن ال�اتـب الرو�ـ�� �ـ

واصـــعب تحصـــيال ع�ـــ� طالبـــھ مـــن املوافقـــة! ألنـــھ إذا وافـــق الروســـي�ن ا��اضـــع�ن لألمـــر 

والـــو�� و�ل�ـــام فمـــن الواجـــب أن ال يوافـــق القـــراء الغر�ـــاء الـــذين ال يخضـــعون ألمـــر وال 

لعــالم ملـــا يصــدرون عــن و�ــ� أو ال�ـــام. وو�ــل لل�اتــب الرو�ــ�� الـــذي يصــاب باستحســان ا

يكتــب و��ت�ــ� بتقــر�ظ النقــاد �ــ� بــالد راس املــال ملــا يمثلــھ مــن شــعور و�رمــز إليــھ مــن آمــال 

  . و�شابھ بھ �دمي�ن املوسر�ن من عواطف وأحالم وأف�ار

تلــــك إذن خيانــــة، تلــــك إذن مخالســــة وخد�عــــة، تلــــك إذن مــــؤامرة بــــ�ن ال�اتــــب و�ــــ�ن 

يو�� و��سـان (البورجـوازي) �ـ� �عـض نظام راس املال، و�كفي أن ي�شابھ ��سان الشـ
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العواطف و�حالم لتث�ت دالئل املؤامرة �ل الثبوت، أو يث�ت شـذوذ ال�اتـب عـن خالئـق 

  الشيوعي�ن، ألنھ إ�سان كسائر الناس!!

ومــــــن أضــــــاحيك القــــــوم أن تصــــــدر روايــــــة لــــــبعض أعالم�ــــــم باإلنجل��يــــــة والفر�ســــــية 

يــة (نحــن) ملؤلف�ــا ال�اتــب الرو�ــ�� النـــا�غ والشــيكية وملــا تصــدر بالروســية، و�ع�ــ� ��ـــا روا

يدين بالثورة ولكنھ يدين بآمال لب�� ��سان وراء آمـال الشـيوعي�ن. . . .  (زميات�ن) الذي

فيقــول الناقــدون ا���وميــون ا��صـــفاء: ومــاذا ع�ــ�� أن ت�ــون تلـــك �مــال؟ ألــ�س �ـــذا 

 ع�ــ� أن ال�اتــب يخــامره شــعور كشــعور املوســر�ن الــذين فقــدوا 
ً
 دلــيال

ً
غنــائم�م ف�ــم أبــدا

  �� حن�ن إ�� حال وراء �ذا ا��ال؟!

وحقـــت اللعنـــة ع�ـــ� زميـــات�ن ألنـــھ يحظـــى بالشـــ�رة واملتا�عـــة بـــ�ن أنـــاس مـــن �دميــــ�ن 

البورجــواز��ن. فضــاع الرجــل �ــ� بــالده ولــم �غــن عنــھ إ��ــاب القــراء �ــ� غ���ــا، ولــم يــؤذن 

. أمــــا
ً
الشــــيوعية فــــال ي�ب�ــــ� أن  لــــھ أن ي�ــــون إ�ســــانا ألن ��ســــانية �شــــمل النــــاس جميعــــا

 غ�� الشيوعي�ن!. .
ً
  �شمل أحدا

ونحســــب أن املقــــاي�س �ل�ــــا عرضــــة للضــــالل وا���ــــ�ة و�شــــ�باه. إال مقيــــاس ا��ر�ــــة 

الفنيــــــة ف�ــــــو وحــــــده حســــــب الباحــــــث مــــــن قيــــــاس �ــــــ�يح واف ملراتــــــب �مــــــم وفضــــــائل 

  .ا��تمعات ومآثر ا���ومات

 -حــق �ســ�بعاد  -يــة، وال اســ�بعاد حيــث تتقيــد الثقافــة الفن -حــق حر�ــة  -فــال حر�ــة 

  حيث تنطلق الثقافة الفنية من قيود�ا

و��ـــذا املقيـــاس الصـــادق ا��كـــم ننفـــذ إ�ـــ� الصـــميم مـــن وراء �غشـــية والظـــوا�ر وال 

  نقصر ا��كم ع�� ا��ر�ة ال�� تمثل�ا الشرا�ع ودسات�� ا���ومات

�ر�ــــة، بــــل تــــنص فــــرب أمــــة ال �شــــتمل قواني��ــــا ع�ــــ� خــــرف واحــــد يحــــرم �بت�ــــار وا�

القـــوان�ن ف��ـــا ع�ـــ� حر�ـــة الـــرأي وحر�ـــة �بـــداع والتصـــو�ر، ثـــم يظ�ـــر (�ثـــر الف�ـــ�) ف��ـــا 

فتضيق بھ الصدور و�شيح عنھ �بصار وتتالحق ال�وارث ع�� رأس صاحبھ، ألنھ يقـول 

  ما ال ���ب الناس وإن لم يقل ما يخالف القوان�ن و�ناقض الدسات��
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ع�ــــ� الــــورق إ��ــــا أمــــة مــــن �حــــرار. وشــــر مــــا ف��ــــا إ��ــــا تلــــك أمــــة مــــن العبيــــد وإن قيــــل 

مستعبدة مق�ورة �غ�ـ� حـراس وغ�ـ� قيـود وغ�ـ� طغـاة، ولـو �ـان اسـتعباد�ا مـن حراسـ�ا 

  . وقيود�ا وطغا��ا لزال �ستعباد ح�ن يزول جميع �ؤالء

ورب أمــــة تــــزدحم �وراق ف��ــــا بتحــــر�م �ــــذا وعقو�ــــة ذاك وال تنقطــــع ف��ــــا مبــــدعات 

ات الفنــون ف�ــ�ة مــن الف�ــ�ات. فــارجع إ�ــ� مقــاي�س القــوان�ن �ل�ــا تقــل لــك إ��ــا ا��مــال وآيــ

أمة مغلو�ة مسلو�ة، وارجع إ�� مقياس الفن وحده يقل لك ما �ـو اصـدق واعمـق، و�ـو 

  أن السعة سـعة
ً
النفـوس و�ذ�ـان ال سـعة الدسـات�� املسـطورة ع�ـ� �وراق؛ وإن نفسـا

غر�ــــب و�ســــتقبل النــــوازع النفســــية وا��ــــوا�� ت�ســــع لإلبــــداع ا��ــــديث وترحــــب بــــالرأي ال

الفنيـــة �غ�ـــ� حـــدود وال أرصـــاد ل�ـــ� حـــرة �ـــ� غ�ـــ� عـــن �ذن ل�ـــا با��ر�ـــة، و�ـــ� وشـــيكة أن 

  تنفض عن �وا�ل�ا �ل ثقل يحول بي��ا و��ن العمل الطليق

شـــــــــر �داب �ـــــــــو أدب املوافقـــــــــة وا��ـــــــــاراة، لكننـــــــــا نخطـــــــــئ إذا حســـــــــ�نا ا���ومـــــــــات 

  دون سائر العلل ال�� تفرضھ ع�� الكتاب والقراءالغاشمة علة �ذا �دب 

فــــاألدب التجــــاري أدب موافقــــة ومجــــاراة وإن لــــم تفرضــــھ ح�ومــــة ولــــم يطلبــــھ حــــاكم 

غاشـــم. ألن الـــذي يكتـــب للـــرواج يكتـــب مـــا يوافـــق �ذواق و�جـــاري ��ـــواء وال يكتـــب مــــا 

  لقوان�ني�بعث من سليقة حرة وقر�حة شاعرة، والذنب �� ذلك ع�� �خالق ال ع�� ا

و�دب الضـــعيف أدب موافقـــة ومجـــاراة وإن لـــم تفرضـــھ ح�ومـــة ولـــم يطلبـــھ حــــاكم 

ل�ـــا ا��ـــاكم طر�ق�ـــا. ف�ـــ�  �أخ�ـــ غاشـــم، ألن الـــنفس الضـــعيفة لـــن ��تـــدي إ�ـــ� القـــوة ولـــو

 مـــــن التفك�ـــــ� الطليـــــق والقـــــول 
ً
توافـــــق وتجـــــاري ��ـــــزا عـــــن ا��ـــــالف و�نفـــــراد، ال خوفـــــا

  الصر�ح

  . مجاراة، ألنھ ينافر ا��ركة و�وافق الس�ون والر�ودو�دب ا��امد أدب موافقة و 

و�دب الـذليل أدب موافقـة ومجـاراة، ألن الــذليل ال يحسـن غ�ـ� التمليــق و�زدالف، 

  ، و�ا��اراة ولو �انت غ�� مش�ورةمأجورةولن ي�ون امللق إال باملوافقة ولو �انت غ�� 

 مـــن ومـــا مـــن عيـــب �عيلـــھ ع�ـــ� أدب مـــن �داب إال انت�ـــ� �ـــ� قـــ
ً
راره إ�ـــ� أن ي�ـــون ضـــر�ا

 �� ا��ر�ة و�بداع، فاملوافقة ال جديد ف��ا وال حاجة إل��ـا وال دوام ل�ـا، 
ً
املوافقة ونقصا
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وإنما تولع النفـوس بـاألدب أل��ـا متغ�ـ�ة ول�سـت براكـدة، وأل��ـا متطلعـة ول�سـت �عميـاء، 

  وكيف يتفق التغ�� واملطابقة؟ وكيف يتم��� التطلع و�ستقرار؟

 يتمـردون وال يجيئـون بخ�ـ� ممـا �ـو منظـور مـن �دبــاء إال 
ً
إننـا نبـادر فنقـول إن أناسـا

املـــــــوافق�ن املس�ســـــــلم�ن، ألن التمـــــــرد املصـــــــطنع إن �ـــــــو إال موافقـــــــة مســـــــتورة ومجـــــــاراة 

مع�وســـة، فيـــھ �ـــل مـــا يؤخـــذ ع�ـــ� التقليـــد مـــن نقـــص و�ـــل ممـــا ين�ـــ� عليـــھ مـــن وخامـــة، 

  .وذلك ما �عود إ�� تفصيلھ �� مقال تال
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  من (مينا) إ�� فاروق تاج مصر

   

اسم امللك �� مصر القديمة دليل ع�� عراقـة النظـام املل�ـي ف��ـا، ألنـھ دليـل الرسـوخ 

والتوطــد والعمــران املســتفيض ع�ــ� حــ�ن �عــرف امللــك �ــ� البلــدان �خــرى بأســماء قر�بــة 

  من البداوة أو من حالة البداية الفطر�ة.

وذ مـــن �لمـــة الراجـــا ال�نديـــة و�ـــ� �ـــ� �صـــل بمع�ـــ� فامللـــك �ـــ� اللغـــات الالتي�يـــة مـــأخ

  الر�ان.

وامللـــك �ـــ� اللغـــات السكســـونية مـــأخوذ مـــن �لمـــة جنا�ـــا ال�نديـــة و�ـــ� بمع�ـــ� الوالـــد، 

  ولعل�ا كما يرى �عض الباحث�ن �� اللغات القديمة قر�بة من �لمة ا��ان وما إل��ا.

بمع�ــ� �مــر، وكال�مــا يتحقــق وامللــك �ــ� العر�يــة وأخوا��ــا بمع�ــ� �ســ�يالء، و�مــارة 

ألصغر ا��اكم�ن ولو �انوا من رؤساء العشائر، ألن املرجـع ف��مـا إ�ـ� الرآسـة حيثمـا �ـان 

  رئ�س ومرؤوسون.

أمـا (بـارو) أو فرعـون كمـا �عرف�ـا �ن فمعنا�ـا (البـاب الكب�ـ�) أو (البـاب العـا��) و�ـو 

د، و�ســـمية امللــك بـــھ دليـــل �ســم الـــذي �ــان املصـــر�ون �قــدمون �عرفـــون بــھ ملـــك الــبال 

ع�� (تطور) ا��كم عند�م من حالة �بوة أو الزعامة البدائية أو الرآسة املستمدة مـن 

  أواصر القرابة إ�� حالة السياسة وتدب�� العمران وقيام الدواو�ن ومراسم السلطان.

كذلك �ان املصر�ون �عرفـون التيجـان ومعان��ـا السياسـية إذ �ـان ال يتجـاوزون ع�ـد 

لعصـــابة أو ع�ـــد ��ليــــل مـــن ال�ســـيج والز�ــــر، ثـــم مـــن املعــــادن وا��ـــوا�ر، ف�ـــان مللــــك ا

الوجھ البحري تاجھ وشعاره، و�ان مللك الوجھ القب�� تاجـھ وشـعاره، ثـم اتحـد الوج�ـان 

فاتحد الشعاران؛ وظل امللوك حينـا يل�سـون �ـذا أو يل�سـون ذاك للداللـة ع�ـ� ا��قـوق 

  �ل شعار.السياسية ال�� تناط ب�ل تاج و 

وعراقة النظام املل�ي معقولـة طبيعـة �ـ� بـالد �ـالبالد املصـر�ة تحتـاج إ�ـ� نظـام واحـد 

�ــــ� الــــرأي ونظــــام واحــــد �ــــ� ا���ومــــة، و�ــــد واحــــدة �شــــرف ع�ــــ� ســــق��ا وتــــدب�� مع�شــــ��ا؛ 
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و�ســـاعد ع�ـــ� اســــتقرار (النظـــام) ف��ـــا أن أمور�ــــا �ل�ـــا مســـتقرة تجــــري ع�ـــ� مثـــال واحــــد 

  قليل التغي�� والتبديل.

قـــال �ســـتاذ ألفـــرد فيـــدمان �ملـــا�ي �ـــ� كتابـــھ (ديانـــة قـــدماء املصـــر��ن): (إن ال�يمنـــة 

ع�� جداول �رض �انت بطبيع��ـا أقـرب إ�ـ� ال��ك�ـ� والتوحيـد مـن سـائر املرافـق �خـرى. 

إذ ال يتـــأ�ى تنظـــيم الـــري �ـــ� مصـــر ع�ـــ� نحـــو مضـــمون مكفـــول �غ�ـــ� �يمنـــة واحـــدة تمنـــع 

  ص��ة القومية �� س�يل املنافع الفردية)�فراد أن يجوروا ع�� امل

وتنـــــــاول �ســـــــتاذ اليـــــــوت ســـــــميث �ـــــــذا الـــــــرأي فشـــــــرحھ وفصـــــــلھ �ـــــــ� كتابـــــــھ (التـــــــار�خ 

��ســــا�ي) وأيــــد فيــــھ مــــا ســــبقھ إليــــھ العــــالم �ملــــا�ي مــــن �عليــــل عبــــادة امللــــوك �ــــ� مصــــر 

ر ا��يـاة، القديمة، إذ �ان املالك عند�م لزمام النيل ومقادير املاء مال�ا �� ظـ��م ملصـاد

 أن يحاط بمظا�ر من التعظيم ومناسك من التقـد�س ال يحـاط ��ـا ��سـان، وال 
ً
خليقا

  ت�ون لغ�� �ر�اب.

و�ز�ـــــي �ـــــذا الـــــرأي أن (مينـــــا) رأس امللـــــوك الـــــذين وحـــــدوا الـــــبالد وجمعـــــوا بـــــ�ن حكـــــم 

 �ســوس املــاء و�ــدري مــن ثــم كيــف �ســوس 
ً
الــوج��ن إنمــا �ــان �ــ� معظــم أعمالــھ م�ندســا

وإليــــھ ي�ســــب املؤرخــــون �ولــــون تحو�ــــل مجــــرى النيــــل وإقامــــة �ــــ� أقــــاليم منــــف الــــبالد، 

  والفيوم.

ثــــم جــــاء ع�ــــد ا��ضــــارة العر�يــــة و�ــــ� ا��ضــــارة الثانيــــة ال�ــــ� بقــــي ل�ــــا �عــــد ا��ضــــارة 

  الفرعونية أخلد �ثار �� ت�و�ن الشعائر وتقر�ر نظام ا���ومة ب�ن املصر��ن.

مللــك �ــ� ا��ضــارة الفرعونيــة �ــو الفــرق بــ�ن والفــرق بــ�ن مظــا�ر امللــك ف��ــا ومظــا�ر ا

حـــاكم يقـــول: إنـــھ (عبـــد هللا) وحـــاكم يقـــول و�قـــال لـــھ: إنـــھ �ـــو �لـــھ وســـيد ا��لـــق و�مـــر 

  و�اعث ا���� من �رض والسماء.

فلــــ�س للملــــك العر�ــــي (تــــاج) وال يحــــب امللــــوك العــــرب أن ي�شــــ��وا باألعــــاجم �ــــ� �ــــذه 

عبـد امللـك بـن مـروان بقصـيدة مـن جيـد شـعره املراسم. مدح عبد هللا بن ق�س ا��ليفـة 

  ف��ا.

  إن �غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   



44 
 

  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وا���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

     
  خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هللا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق من�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ه

   
  جفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

     
  �عتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق مفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  ع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن �أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ�ب

     

ل��ـم وتقـول �ـ� مصـعب فقال لھ عبد امللك: يـا ابـن قـ�س! تمـدح�� بالتـاج �ـأ�ي مـن ا

  (ابن الز���):

  إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   
  ه تجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

     
  ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  ج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�وت ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

     
. . �ــذا وعبــد 

ً
أمــا �مــان فقــد ســبق لــك، ولكــن وهللا ال تأخــذ مــع املســلم�ن عطــاء أبــدا

مـــــن اقتبـــــاس �ز�ـــــاء والشـــــارات امللــــك بـــــن مـــــروان �ـــــان مــــن ملـــــوك العـــــرب الـــــذين أك�ــــ�وا 

الفارســــــية، إال مراســــــم التيجــــــان ال�ــــــ� �غضــــــ��ا إليــــــھ النعــــــرة العر�يــــــة كمــــــا �غضــــــ��ا إليــــــھ 

  موجدتھ ع�� ابن الز��� ومن مدحوه وجنحوا إليھ!

وأيـا �ــان سـر �ن�ــار �ـ� نفــس عبــد امللـك فقــد ظـل امللــوك املسـلمون يــؤثرون العمامــة 

 ل��الفـة أعـز  -وم��ـا ال�ـ�دة وا��ـاتم  -السـالم  ع�� التاج و�تخذون آثـار الن�ـ� عليـھ
ً
شـعارا

  عند�م وعند الرعية من �ل شعار.

ثم جاء خلفاء ال��ك فاختـاروا العمامـة ع�ـ� ال�ـ�ين وال��صـيع، ح�ـ� ل�سـوا الطر�ـوش 

وم�ـــ�وه ع�ـــ� ســـائر الطـــراب�ش بحليـــة مـــن ح�ـــ� التجميـــل، كرا�ـــة مـــ��م أن يتخـــذوا التـــاج 

  نو��ش��وا بامللوك �ور�ي�
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 ل��الفـــة ح�ــ� زالـــت عـــ��م 
ً
أمــا ملـــوك مصــر فقـــد لبثـــوا يتخــذون �ثـــار النبو�ــة شـــعارا

�ـــذه �ثـــار فعوضـــو�ا بمـــا �شـــ���ا، ثـــم جــــروا ع�ـــ� ســـنة الـــوالة العثمـــاني�ن حـــ�ن دخلــــت 

  مصر �� حوزة الدولة العثمانية.

ثــم قامــت �ســـرة العلو�ــة ع�ـــ� أســاس �نتخـــاب والتوليــة �ـــ� وقــت واحـــد: فقــد أســـاء 

�� العثمـــــا�ي ا��كـــــم فـــــاجتمع العلمـــــاء والنقبـــــاء بـــــدار ا��كمـــــة واســـــتقر رأ��ـــــم ع�ـــــ� الـــــوا

 علـــ��م وإبالغـــھ ذلـــك والكتابـــة إ�ـــ� �ســـتانة �ـــ� �ـــذا املع�ـــ�. 
ً
اختيـــار دمحم ع�ـــ� الكب�ـــ� واليـــا

 -�عنــون خورشــيد باشــا  -وانتقلــوا إ�ــ� دار دمحم ع�ــ� باشــا �ــاتف�ن: إننــا ال نر�ــد �ــذا الباشــا 

 علينـــا. 
ً
وقــال الســـيد عمــر مكـــرم: (إننــا خلعنـــاه مــن الواليـــة). . . فقــال دمحم ع�ـــ� باشـــا: واليــا

 علـــيكم؟ فقـــالوا بصــوت واحـــد: إننــا ال نر�ـــ�� إال بـــك ملــا نتوســـم فيـــك 
ً
ومــن تر�دونـــھ واليــا

مــن العدالــة. قــال �عــد تــردد: إن�ــ� ال أســتحق �ــذا املنصــب وقــد ي�ــون �ــ� التعيــ�ن مســاس 

باء يقولون: إن الع��ة بر�ـ�� أ�ـل الـبالد وقـد أجمعنـا بحق السلطان. فعاد العلماء والنق

  ع�� اختيارك.

فقبل دمحم ع�� وأل�سھ السيد عمر مكـرم والشـيخ الشـرقاوي الكـرك والقفطـان و�مـا 

خلعة الواليـة. ولـم يمـض ع�ـ� ذلـك شـ�ران ح�ـ� جـاء الفرمـان مـن قبـل السـلطان بـإقراره 

ه �ـــ� بيعـــة الشـــعب املصـــري �ـــ� منصـــبھ و�عز�ـــز مـــا اختـــاره الشـــعب لنفســـھ، ف�انـــت �ـــذ

  ��مد ع�� الكب�� وألسرتھ من �عده

و�انـــــت ال��ضـــــة املصـــــر�ة وشـــــاء هللا ملصـــــر أن ت�ـــــون واليـــــة مليك�ـــــا ا��بـــــوب (فـــــاروق 

 �ـــ� تار�خ�ـــا ال مثيـــل لـــھ �ـــ� جميـــع �اتيـــك العصـــور، وقـــدوة لالحقـــ�ن 
ً
 جديـــدا

ً
�ول) فتحـــا

  ملليك و�أباه رعاياه:جمعت �ل حسن سا�غ من املا��� وت���ت عن �ل ما يأباه ا

استقالل الفراعنـة �غ�ـ� شـوائب الوث�يـة، وملـك العـرب �غ�ـ� رعايـة أجن�يـة، واختيـار 

الشـــعب �غ�ـــ� الواليـــة العثمانيـــة. وقـــد �انـــت الدولـــة ال��يطانيـــة تـــزعم لنفســـ�ا املـــزاعم �ـــ� 

إبـــان ا��ـــرب العظ�ـــ�، فبطلـــت �ـــذه املـــزاعم وقـــام امللـــك الفـــاروق بـــاألمر بي�نـــا أول ملـــك 

ملصر عرشھ وخلص لھ ح��ا واختيار�ا. فال نظ�ـ� ل�ـذا امللـك �ـ� ع�ـد الفراعنـة وال  خلص

 ملصــر �ــذه البدايــة، 
ً
�ــ� ع�ــد العــرب وال �ــ� دولــة العثمــاني�ن وال �ــ� دولــة �نجل�ــ�. و�ن�ئــا
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 للمسـتقبل مـا ير�ـ� لـھ مـن طوالـع �ـذا الفـأل ا��سـن 
ً
 للفاروق �ذه املز�ة، و�ن�ئـا

ً
و�ن�ئا

  يدو�ذا ال�ش�� السع

وإن مــــن ا���ــــ� ملصــــر أن ي�ــــون تاج�ــــا �ــــو التــــاج الــــذي اختــــاره هللا للمليــــك الفــــاروق 

  الفارق ب�ن جيل�ن وعصر�ن:

تــاج محســوس بــالقلوب مثالــھ �ــو �ــ�ص املليــك ا��بــوب، ورمــز تــراه �ف�ــار قبــل 

  أن تراه �بصار، وطلعة كما قال عبد هللا ابن ق�س:

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   
  ه تجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

     
  ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  ج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�وت ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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  أدب التمرد

   

 يتمــردون وال يجيئـون بخ�ـ� ممـا �ــو 
ً
�ـ� ختـام مقالنـا عــن أدب املوافقـة قلنـا (إن أناسـا

منظــــــور مــــــن �دبــــــاء املــــــوافق�ن املس�ســــــلم�ن، ألن التمــــــرد املصــــــطنع إن �ــــــو إال موافقــــــة 

ل ما يؤخـذ ع�ـ� التقليـد مـن نقـص، و�ـل مـا ين�ـ� عليـھ مستورة ومجاراة مع�وسة: فيھ �

  من وخامة، وذلك ما �عود إ�� تفصيلھ �� مقال تال)

 
ً
 وخلقــــــا

ً
 مــــــن �ــــــل املوافقــــــة؛ ولــــــ�س �ــــــل التمــــــرد ابت�ــــــارا

ً
فلــــــ�س �ــــــل التمــــــرد إذن خ�ــــــ�ا

 بـــالرأي والفطـــرة. فكيـــف ع�ـــ� �ـــذا نم�ـــ� بـــ�ن التمـــرد النـــافع ا��مـــود والتمـــرد 
ً
واســـتقالال

  من املوافقة املع�وسة؟ الذي �و ضرب

وا��ـــك الـــذي ال يخيـــب وال يخطـــئ �ـــ� التمي�ـــ� بـــ�ن �ـــل أدب �ـــ�يح و�ـــل أدب ســـقيم 

 يجـــري ع�ـــ� نمــــط �شـــياء ال�ـــ� تصــــنع�ا 
ً
�ـــو �ـــذا: �ـــو أن �دب ال�ــــ�يح لـــن ي�ـــون آليــــا

 كما �عرف �ل مصنوع �� قالب مصبوب.
ً
  �الت وال�� �عرف سلفا

محــض، ألن صــاحبھ ي�ــ�ل عــن مرتبــة ��ســان  و�دب الــذي يوافــق وال يخــالف (آ�ــ�)

  إ�� مرتبة �لة ال�� تحذو حذو ما سبق�ا وال تضيف إليھ أو تمسھ بتحس�ن وتنقيح.

وكــذلك �دب الــذي يتمــرد ع�ــ� �ــل �ــ��ء وال يم�ــ� بــ�ن مــا �ــو أ�ــل للموافقــة ومــا �ــو 

، ألنـك أ�ل لل��� واملناقضة إنما يصنع كما تصنع �لة و�غنيـك عـن صـاحبھ �ـل الغ�ـ�

  �عرف رأيھ قبل أن �سمعھ، وتدرك أسلو�ھ قبل أن تراه.

وغاية ما ب�ن �ذا وذاك من فارق أن املوافق يؤ�ى لھ ����ء ف�ـ�اه كمـا يـراه السـابقون 

وال يحــب أن يـــراه ع�ـــ� خـــالف مـــا نحلـــوه مـــن لــون ورســـموه مـــن شـــ�ل ون��ـــوه مـــن طر�ـــق: 

جميـــل، فيقـــول �عـــم �ـــذا  يقــال لـــھ �ـــذا أبـــيض، فيقـــول �عـــم �ـــذا أبــيض؛ و�قـــال لـــھ �ـــذا

  جميل.

أمـــا املتمـــرد ال�ـــاذب أو املتمـــرد املصـــطنع فأنـــت �علـــم مـــا يقـــول عـــن �بـــيض قبـــل أن 

يلمحـــــھ �عينـــــھ، ومـــــا يقـــــول عـــــن ا��ميـــــل قبـــــل أن يتأملـــــھ بفكـــــره و�ـــــروزه بحســـــھ و�صـــــره: 

فـــاألبيض عنـــده أســـود، وا��ميـــل عنـــده قبـــيح، والنـــافع عنـــده ضـــار، والضـــار عنـــده نـــافع 
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و�ــ� غ�ــ� تمي�ــ� وتمحــيص. فــإذا بــھ ي�ــ�ل عــن مرتبــة ��ســان و�نقلــب آلــة  ع�ــ� غ�ــ� قيــاس

 وال يحمـل 
ً
معروفة الوزن وا��ساب ع�� العكس واملناقضـة؛ ومثـل �ـذا ال يخلـق جديـدا

وال يبـا�� �شـأنھ إال كمـا يبـا�� �شـأن املـر�ض السـتطالع حالـة  �ـ� عـالم �دب والفـن أمانـة،

  من أحوال سقم النفوس و�ذواق.

 �ــــ� نتــــاج أدب إن (
ً
�ليــــة) �ــــ� الوصــــف الوحيــــد الــــذي مــــا جــــاز قــــط ولــــن يجــــوز أبــــدا

  ��يح أو فن ��يح.

وإنمــا يجــوز ا��ــالف فيمــا عــدا ذلــك مــن �وصــاف. أمــا وصــف �ليــة فاالتفــاق ع�ــ� 

إن�اره بدا�ة من البدا�ات، إذ �ان معدن الفن �لھ حر�ة السليقة والقدرة ع�ـ� �بـداع 

  � عرض املع�� القديم.و�تيان با��ديد ح�� �

ونحـــــن حـــــ�ن نقـــــول ا��ر�ـــــة ال نقصـــــر الغـــــرض م��ـــــا ع�ـــــ� حر�ـــــة الفنـــــان �ـــــ� مواج�ــــــة 

العســف و�مــالء و�يحــاء مــن غ�ــ�ه، وال نقصــد م��ــا أن الفنــان يــأ�ى مــا يرســم لــھ و�ســاق 

 قـــد يلـــوح �ـــ� بـــادئ الـــرأي 
ً
إليـــھ ع�ـــ� حكـــم القســـر و�ضـــطرار؛ ولكننـــا نقصـــد ��ـــا مقصـــدا

 و 
ً
 نابيا

ً
�و �و املألوف املش�ود فيما يمارسـھ وفيمـا قـد مارسـھ �ـل صـاحب فـن و�ـل غر�با

صـــاحب رســـالة أدبيـــة: نقصـــد ��ـــا (حر�ـــة الفـــن) ح�ـــ� بـــ�ن الفنـــان ونفســـھ، فلـــ�س لـــھ أن 

�ع�ســـف وال أن يـــدعو ملكتـــھ إ�ـــ� غ�ـــ� مـــا ترضـــاه وت�ســـاق أليـــھ بمحـــض (ا��ر�ـــة) وعفـــو 

أو �شــــق ل�ــــا طر�ق�ــــا، أل��ــــا الســــليقة، ولــــ�س لــــھ �ــــو أن يخــــط ل��ر�ــــة الفنيــــة حــــدود�ا 

(حر�ة مطلقة) ال فرق عند�ا ب�ن طغيان صاح��ا وطغيان عدو�ا، وال محابـاة عنـد�ا �ـ� 

  استجابة أمر تراد عليھ.

ومـن �دبـاء الواقعيـون وا��يـاليون، ومـ��م أنصـار املا�ـ�� وأنصـار املسـتقبل، ومــ��م 

 �ـــ� �ـــذه ا��صـــلة املـــاديون والروحيـــون، ومـــ��م املتفـــائلون وامل�شـــائمون، إال أ
ً
��ـــم جميعـــا

سواء؛ و�� ا��صلة ال�� يتمردون ��ا ع�� �لية و�رتفعون باإل�سانية إ�� ذرو��ا العليـا؛ 

وما �انت لإل�سانية عالمة ترفعـت ��ـا عـن درك ا��يـوان إال الت�ليـف؛ ومـا �ـان الت�ليـف 

ختــــار بــــ�ن إال الدرجـــة �و�ــــ� مـــن ســــلم ا��ر�ـــة ال�ــــ� تأخــــذ ��ـــ��ء وتــــدع مـــا عــــداه، وال�ـــ� ت

ا��ميــد والــذميم واملطلــوب واملمنــوع. أمــا الــدرجات فــوق ذلــك ف�ــ� (ا��ر�ــة الفنيــة) ال�ــ� 

  ت�بعث من باطن ��سان �غ�� آمر وال زاجر، وال تتوقف ع�� الت�ليف والتخي��.
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 آخـــر للمـــوافق�ن أو املقلـــدين. فمـــن يصـــف 
ً
�عـــم لـــ�س الواقعيـــون أو املـــاديون عنوانـــا

زب أن يخضـــع لــھ و�رضـــاه، ومــن ينكـــر املثـــل العليــا لـــ�س بـــالالزم الواقــع لـــ�س بــالالزم الـــال 
  الالزب أن ينكر ا��ركة و�خلد إ�� ا��مود.

) إ�ــــ� جانــــب العمــــل، و�ــــان املعــــري واقعيــــا إ�ــــ� جانــــب الز�ــــد 
ً
لقــــد �ــــان املتن�ــــ� (واقعيــــا

والقعــود، وكال�مــا مــع �ــذا مثــل بــارز �ــ� التمــرد والثــورة ع�ــ� (�ليــة) والتقليــد؛ فأســلوب 

تن�ــــ� جديــــد، وخ��تــــھ للنــــاس جديــــدة، وثورتــــھ ع�ــــ� الواقــــع معنا�ــــا أنــــھ مــــن املتمــــردين امل

  ول�س من املوافق�ن.

أما املعري ف�و ع�ـ� �شـاؤمھ وز�ـده قـد دفـع ا��اضـر ا��ـيط بـھ دفعـة ا��بـار الـذي 

��دم بيديھ و�ـو قـائم �ـ� م�انـھ. وقـل فيـھ مـا شـ�ت إال أنـھ آلـة ولـ�س بإ�سـان �ـ� الصـميم 

�ســانية؛ وقــل �ــ� تمــرده مــا شــ�ت إال أنــھ تمــرد آ�ــ� ولــ�س بتمــرد (حــر) يمتــاز مــن ا��ر�ــة �

بـھ املعـري بــ�ن سـائر املتمــردين؛ وإال فمـن �ــو املتمـرد الـذي �شــبھ املعـري �ــ� تنـاول �مــور 

ونقــــد العيــــوب وصــــياغة النقــــد �ــــ� منظومــــھ ومنثــــوره؟؟ تلــــك عالمــــة �دب ال�ــــ�يح أو 

 �عي��ـــا ثـــم يختلفـــون �ـــ� نمـــط الفـــن الصـــادق: عالمتـــھ أن عشـــر�ن شـــاعر 
ً
 ينكـــرون أمـــورا

ً
ا

  .�ن�ار اختالفا يحمل عنوان �ل شاعر م��م وال يخالط غ��ه من العناو�ن

  من الواجب أن نثور ع�� أدب املوافقة

وأوجــب منــھ أن نثــور ع�ــ� أدب (الثـــورة) ال�اذبــة، أدب التمــرد البخــاري أو الك�ر�ـــا�ي 

  ا تحطم القاطرة �غ�� سائق.الذي يحطم ذات اليم�ن وذات الشمال كم

و�� أور�ا اليوم غاشية من �ذا التمرد الزري يوشـك أن �سـري إ�ـ� أمـم الشـرق، أل��ـا 

 بكسـل الكسـا�� وجمـوح ا��ـامح�ن. فأمـا الكسـالن فـالتمرد ��ـ� مغنيـة 
ً
أشبھ �مور معا

عــن التحصــيل، ومغنيــة عــن إج�ــاد الــذ�ن ور�اضــة الــذوق ع�ــ� التفر�ــق والتمي�ــ�؛ وأمــا 

��ــــامح ��ـــــوج فـــــالتمرد ��ـــــ� �ــــ� يديـــــھ �الســـــيف الـــــذي �شــــ�ره ا��نـــــون و�ـــــو مغمـــــض ا

  .العين�ن أو مفتوح�ما ع�� حد سواء

وأظ�ــر مــا �ــان ظ�ــور التمــرد ��ــ� �ــ� عــالم التصــو�ر، ألنــھ الفــن الــذي يفــا�� العيــون 

�ـ� وال يخفي الشذوذ فيھ ح�� ي�سرب إ�� �ف�ار و�ذواق. فاملصـورون ا��ـددون اليـوم 

أور�ـــا الالتي�يـــة يصـــورون لـــك مـــا شـــاءوا إال مـــا تـــراه وتحســـھ وتتخيلـــھ وتفقـــھ مغـــزاه. ومـــن 
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ا��قـق أنــك تبحــث عــن وجــھ الرجــل املرسـوم فــال تــراه، وعــن مشــا�د الطبيعــة املرســومة 

 ل�ـــذا وال لـــذاك. . . و�ـــل 
ً
فـــال ترا�ـــا، وعـــن الرمـــز املتوقـــع أو الشـــبھ املنتظـــر فـــال تلمـــح أثـــرا

�ـــ� الصـــورة إال الشـــ�ل الـــذي يجـــب أن تلقـــاه!! وال تـــدري �عـــد�ا مـــا  شـــ�ل جـــائز أن تلقـــاه

الذي ع�� ��سان أن يتعلمھ ل�سلك �� عداد املصور�ن؟ �ل يتعلم الرسـم؟ �ـل يـتعلم 

  مزج �لوان؟

�ل يتعلم ال�شر�ح؟ �ل يتعلم التعب��؟ �ـل يـتعلم مشـا��ة املالمـح؟؟ كـال! ال ضـرورة 

ؤالء ا��ـددين. فمـا مـن صـورة حديثـة ف��ـا سـمة لذلك �� صناعة التصو�ر إ�� مـذ�ب �ـ

مـن تلــك الســمات. ولعــل �علــم ا��القــة أو �علــم الطــبخ أو �علــم ال�ســيج أقــرب إ�ــ� إخــراج 

  صورة ��سان ع�� �ذا املثال من �علم الرسم وال�شر�ح و�لوان.

وإنمـــــــا تبــــــــدو لنـــــــا حقيقــــــــة �ـــــــذا التمــــــــرد إذا نظرنــــــــا نظـــــــرة واحــــــــدة إ�ـــــــ� وجــــــــوه دعاتــــــــھ 

ر�ن بف�مـــھ واستحســـانھ. فجمـــيع�م أمســـاخ مشـــو�ون، أو ضـــعفاء م�ملـــون، ال واملتظـــا�

يقعــون �ــ� موقــع مــن �نظــار وال ا��ــواطر. ودأب �ــذه الزمــرة مــن النــاس أن تن�ــأ �ذواق 

 مــن �ن�بــاه واملبــاالة، وتلــك ســر�رة 
ً
والضــمائر لتبلــغ ممــن �عافو��ــا و�عرضــون ع��ــا مبلغــا

وحيــث ��يــأ ل�ــم الظ�ــور بــالتفحش �ــ� �خــالق، أو خفيــة �ــ� جماعــة ا��لعــاء حيــث �ــانوا 

الـتفحش �ـ� �ذواق، ومــن �ـان مـ��م ســويَّ ا��لـق معتــدل ال��كيـب �ـ� ظــا�ر �مـر فآفتــھ 

ال محالــة نقمــة مطو�ــة ت��قــھ بزمــرة �مســاخ واملشــو��ن، ولــوال ذلــك ملــا جــنح إ�ــ� إيــذاء 

� وإنـــھ ال ي�ــــ�ك �غ�ــــ� الشـــعور وال��اجــــة �ـــ� إيذائــــھ ح�ـــ� يقــــال مــــن حولـــھ إنــــھ لـــ�س بحق�ــــ

  ان�باه.

ذلـك نمـوذج مـن و�ـاء (التمـرد ��ـ�) �ـ� الفنـون �ور�يـة ا��ديثـة، و�ـو تمـرد أد�ـى إ�ـ� 

  الغثاثة والعقم من �ل جمود و�ل موافقة.
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  ا��روج من النفس

   

�ـل ناقــد البـد لــھ مــن قـدرة ع�ــ� ا��ـروج مــن نفســھ �عـض �حــاي�ن، أو مـن قــدرة ع�ــ� 

  . شياء كما يتصور�ا مائة إ�سان ال كما يتصور�ا فرد واحد �� جميع ا��االتتصور � 

ومـا �ـان (ا��يــال) ملكـة مـن أنفــس املل�ـات وألزم�ـا للناقــد و�ديـب والشـاعر والعــالم 

 كمـــا ينظـــر إ�ـــ� غر�ـــب، وأنـــھ ينظـــر إ�ـــ� 
ً
إال ألنـــھ ي�ـــيح لإل�ســـان أن ينظـــر إ�ـــ� نفســـھ أحيانـــا

 �ـــأ��م ��ـــ� أ
ً
خـــرى منـــھ يحـــس مع�ـــا وتحـــس معـــھ، و�حـــس بال��ظـــة عي��ـــا الغر�ـــاء أحيانـــا

بالفوارق ب�ن تلك �حاس�س جميع�ا، فينقد و�ؤلـف و�قسـم و�ـوزع و�علـم أن الصـواب 

ال ينحصــــر �ــــ� ســــمت واحــــد وال حالــــة واحــــدة، وأن �مــــر ال ي�ــــون خطــــأ ألنــــھ يخــــالف مــــا 

 غر 
ً
 ألنھ يخالف ما استحسن، وال ي�ون بدعا

ً
 ألنـھ يخـالف استصوب، وال ي�ون دميما

ً
�با

مــا �عــود، ولكنمــا ا��قيقــة فصــيلة مــن فصــائل ا��ــان، ت�شــ�ل كمــا ي�شــ�لون بمختلــف 

  .�ش�ال والنماذج و�لوان

و�عـــض �مـــم ي�تلـــون بضـــعف امللكـــة الناقـــدة ألســـباب كث�ـــ�ة �عضـــ�ا أصـــيل و�عضـــ�ا 

  .عارض يزول

والـوافر؛ وم��ـا  فم��ا ما يؤ�ى من جانب الغرور عقب النصر البا�ر، و�� أيـام الرخـاء

مــــــا يــــــؤ�ى مــــــن جانــــــب ا��مــــــود والر�ــــــود وطــــــول الع�ــــــد با��ضــــــارة، بــــــ�ن ج�ــــــ�ان مــــــن ذوي 

ا��شــونة وا��الفــة؛ وم��ـــا مــا يـــؤ�ى مــن جانـــب العزلــة وقلـــة ا��الطــة وال��ـــرة؛ وم��ــا مـــا 

يـــــؤ�ى مـــــن بـــــالدة ا��ـــــس وضـــــيق العطـــــن وشـــــيوع ا���ـــــل والقدامـــــة؛ وم��ـــــا مـــــا يـــــؤ�ى مـــــن 

ھ �ـ� الـنفس طــول الظلـم و�ضـط�اد مـع قـوة �ـ� الشــكيمة التعصـب الشـديد الـذي يؤصـل

  وقدرة ع�� التحول والتصرف تحول دون �مة والفناء

وأحسـب أن املصـر��ن مــن أك�ـ� �مــم �ـ�ر�ة بمـا اســتغر�وه ولـم يتعــودوه، فـال ي�ــون 

 إال إذا خـــاط��م بالل��ـــة املصـــر�ة 
ً
 وال املمثـــل ممـــثال

ً
 وال الـــواعظ واعظـــا

ً
ا��طيـــب خطيبـــا

ال �شـــو��ا م�ـــ�ة مـــن الل��ـــات العر�يـــة �خـــرى ولـــو �انـــت ر�فيـــة مـــن صـــميم الـــبالد ال�ــ� 

  املصر�ة
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 حضـــر إ�ـــ� مصـــر �عـــد اغ�ـــ�اب ســـنوات �ـــ� أور�ـــا تتلمـــذ 
ً
 كب�ـــ�ا

ً
 ســـور�ا

ً
وأذكـــر أن ممـــثال

خالل�ــا ع�ـــ� أســـاط�ن املســـرح ا��ـــديث وعـــاد إ�ــ� مســـرحنا بـــنمط جديـــد �ـــ� �عـــض �دوار 

وأقـول مـن �دبـاء ال مـن عامـة  -م�ـ� اثنـان مـن �دبـاء يبذ بھ أنداده وسابقيھ، فذ�بت و 

وأصــــغينا إ�ــــ� الرجــــل و�ــــو ي���ــــ� �ــــ� دوره ح�ــــ� شــــارف القمــــة وأل�ــــب النفــــوس  -الســــواد 

بال�شـوف واحتــداد الل�فــة، ونظــرت إ�ــ� جــان�� فمـا راع�ــ� إال أحــد الصــاحب�ن، وقــد غلــب 

، وإال الصــاحب الثــا�ي ي�ــاتم ال�ــ�ك م�اتمــة شــديدة، و�ــل 
ً
ذلــك ألن املمثــل قــد �ــ��ا

مط ا��روف و�و يصرخ و��يج ع�� نحو يقارب الفر�سية من ج�ة، والسـور�ة مـن ج�ـة 

 ولـــ�س مـــن الضـــروري أن 
ً
 وفر�ســـيا

ً
أخـــرى، ف��ـــ�� �ديبـــان أن ��ســـان قـــد يتـــألم ســـور�ا

 وإال انقلبـــت ا��ـــوا�� �دميـــة فأصـــبح �لـــم ممـــا ي�ـــ�ك وال�يـــاج 
ً
 وقا�ر�ـــا

ً
يتـــألم مصـــر�ا

الف�ا�ـــة، وحســـبا أن�ـــ� لـــم أفطـــن الخـــتالف الل��ـــة كمـــا فطنـــا. . . فخرجـــا  ممـــا يـــدعو إ�ـــ�

ي�نـــدران ��ـــذه القصـــة و�ز�يـــان بالفطنـــة ال�ـــ� رزقا�ـــا وحرم��ـــا، والـــذوق (الـــدقيق) الـــذي 

  عدا�ي وما عدا�ما!

 من �خوان �ش�د ا��فل ا��افـل �ـ� �عـض 
ُ
و�ان عيد ا��ر�ة الثمانية فذ�بنا جمعا

، و�ـــان بـــ�ن ا��طبـــاء تـــرك وعـــرب وســـور�ون. فمـــا أحســـب أن املســـارح املشـــ�ورة يومـــذاك

 و�ــ�ر�ة �ــال�� أثار��ــا (حماســة) 
ً
روايــة �زليــة �ــ� ذلــك املســرح أثــارت قــط مجانــة و�ــ��ا

ا��طبـــاء والشـــعراء وذكر�ـــات الفجـــا�ع واملظـــالم �ـــ� أيـــام �ســـ�بداد. و�ـــان أحـــد ا��طبـــاء 

 �أحسن ما ي�ون ا��طيب �� لغة من
ً
 متدفقا

ً
 مفو�ا

ً
اللغـات، إال أنـھ ارت�ـ� ل��ـة  مب�نا

غر�بـــة فبطلــــت محاســــنھ واحتجبــــت مزايـــاه. ولــــم يكــــن قصــــارى �مـــر عنــــد أ�ــــ�ابنا أنــــھ 

 ب�ــل �ــ��ء يجعــل 
ً
يج�ــل العبــارات املصــر�ة وا��ــارج القا�ر�ــة، وإنمــا �ــان عنــد�م جــا�ال

 و�جعـل السـامع�ن �سـتمعون إليـھ.! فلمـا قلـت ل�ـم: إ�ـي أعـد الرجـل مـن 
ً
ا��طيب خطيبا

، قــــام أحــــد�م يحكيــــھ و�ــــردد عباراتــــھ و�مثــــل إشــــاراتھ أقــــدر 
ً
مــــن ســــمعت وأوفــــا�م بيانــــا

وحر�اتھ فسقطت ا���ة �ل�ا وقطعت ج���ة قول �ـل خطيـب!!. . . وإال فمـاذا يبقـى مـن 

قــول القائــل الــذي يخــالف الل��ــة القا�ر�ــة �ــذه ا��الفــة، والــذي �ســتطيع القــا�ري أن 

  ���ء يحكيھ و�تماجن عليھ؟؟ ال يبقى بالبدا�ة

 بمالزمـة �شـياء لصـور�ا وأســما��ا وعادا��ـا ال�ـ� ألفو�ــا 
ً
 ��يبــا

ً
و�ـؤمن العامـة إيمانـا

  ح�� ال يجوز أن تقع التفرقة بي��ا بنحو من �نحاء
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سألت أحد�م مرة: ما اسمك؟ فأخفى اسمھ ال��يح وقال �� إن اسـمھ (ع�ـ�) و�ـو 

�ـــة وظـــن أن�ـــ� ال أفـــرق بـــ�ن �ـــ� ا��قيقـــة �ســـ�� إدر�ـــس، و�أنـــھ امـــتحن ذ�ـــا�ي ��ـــذه �كذو 

 ال 
ً
الكــــذب والصــــدق إذ �ــــان الرجــــل الــــذي �ســـــ�� (إدر�ــــس) تلزمــــھ �ــــذه ال�ســــمية لزومـــــا

 بحــال مـن �حــوال.! فلمـا دعوتـھ مــرة أو مـرت�ن باســم  ف�ـاك منـھ وال
ً
يمكــن أن �سـ�� عليـا

 أن�ـ� سـأج�ل ا��ـق 
ً
(ع��) وصدقت ما قال تدرج إ�ـ� غ�ـ�� ومخـادع�� �ـ� غ�ـ� ذلـك موقنـا

  لتھ �� اس�بانة اسمھ ال��يح. وأين. . . �عم أين با� ع�� من إدر�س؟!كما ج�

�ـــذا مثـــل �ـــابط جـــد ال�بـــوط �ـــ� مالزمـــة �شـــياء ملظا�ر�ـــا وأســـما��ا بحيـــث ال تقبـــل 

�ختالف وال التصور ع�� مثال آخر، ولكن الذين ��بطـون �ـذا ال�بـوط كث�ـ�ون وإن لـم 

 مـن �سـاليب إال و�ـو يظ�روا �ذا الظ�ور. وما مـن ناقـد ينكـر كالمـ
ً
 ألنـھ يخـالف أسـلو�ا

ً
ا

قر�ــب إ�ــ� طبقــة ذلــك الفــدم الــذي �ســتج�ل �ــل مــن يتخيــل أن أســماء تطلــق ع�ــ� النــاس 

  غ�� اسم إدر�س!

 �� مسألة اجتماعية فاحتج علينـا بـرأي ف��ـا لـبعض �ئمـة 
ً
 مدرسا

ً
كنا نناقش أستاذا

  السابق�ن، قلنا: و�ل �ذا �مام ��ة فيما نحن فيھ؟

ال: ســـبحان هللا! إننـــا نق�ـــ�� العمـــر نـــتعلم اللغـــة العر�يـــة وال نحـــذق�ا كمـــا حـــذق�ا قـــ

ذلـــك �مـــام و�ـــو طفـــل لـــم يتعلم�ـــا ع�ـــ� معلـــم. أفي�ـــون �ـــذا حظـــھ مـــن الف�ـــم ثـــم يج�ـــل 

 نحن ندر�ھ؟
ً
  كالما

قلـــــت: أو لـــــم يخطـــــر لـــــك أن ذلـــــك �مـــــام يق�ـــــ�� العمـــــر يـــــت�لم اللغـــــة العاميـــــة ال�ـــــ� 

ذق�ا مــــا بلغنــــاه؟ أو لــــم يخطــــر لــــك أن الطفــــل املولــــود بــــ�ن نحـــذق�ا نحــــن وال يبلــــغ مــــن حــــ

الفر�سي�ن أو �نجل�� أو �ملان �سـبق ذلـك �مـام إ�ـ� معرفـة الفر�سـية أو �نجل��يـة أو 

�ملانيـــة؟؟ أتظـــن أن العر�ـــي وحـــده يحســـن اللغـــة ال�ـــ� يت�لم�ـــا؟ وإذا أحســـ��ا أتظـــن أنـــھ 

  معلم�ن؟ يحسن �ل ���ء ع�� �ذا املنوال �غ�� كتب و�غ��

 
ً
فالح عليھ وأنا أساجلھ السؤال أنھ لم ي�لف بدا�تھ قـط أن تتصـور لألمـور أوضـاعا

غ�ــ� الوضــع املعــروض عليــھ. وقــد ت�ســاق أمــة �املــة إ�ــ� خطــأ شــ�يھ بخطئــھ كمــا ا�ســاق 

 (باألعاجم) أل��م ال يف�مون ما يقولون 
ً
  العرب إ�� �سمية الناس جميعا
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 للنقد والذوق أصو 
ً
ب وأحكم مـن سـؤال املـرء عـن عشـرة شـعراء أو ولست أرى م��انا

فالســــفة يقــــرأ ل�ــــم و���ــــب ��ــــم و�شــــ�د ل�ــــم بالشــــعر والفلســــفة. ف�لمــــا اختلــــف �ــــؤالء 

 ع�ـــــ� ســـــعة 
ً
وتباعـــــدت بيـــــ��م أوجـــــھ الشـــــبھ وأســـــباب �ختيـــــار وال�ـــــ�جيح �ـــــان ذلـــــك دلـــــيال

القر�حـــــة وقـــــدر��ا ع�ـــــ� �ستحســـــان ��ملـــــة أســـــباب متفرقـــــات ال لســـــ�ب واحـــــد متكـــــرر 

 ع�ــــ� ضـــعف النقــــد و��ـــز امللكــــة محـــدو 
ً
د. و�لمـــا تماثــــل �ـــؤالء وتقــــار�وا �ـــان ذلــــك دلـــيال

  املو�لة باالستحسان و�نتقاء

ومــــن �نــــا �عتقــــد أن البــــارودي خطــــا بالنقــــد العر�ــــي خطــــوات كمــــا خطــــا بالشــــعر �ــــ� 

  معناه وأسلو�ھ.

فانتقـــل بنـــا مـــن املدرســـة ال�ـــ� �انـــت تقصـــر الشـــعر ع�ـــ� ا��ـــا�لي�ن وا��ضـــرم�ن إ�ـــ� 

درســــة �عــــرف الفضــــل للعباســــي�ن وا��ــــدث�ن، وانتقــــل بنــــا مــــع ذلــــك مــــن جماعــــة الــــزي م

الواحـــد والـــنمط الواحـــد إ�ـــ� جماعـــة امل�ـــاثر�ن باألز�ـــاء و�نمـــاط. فقـــد �ـــان الناقـــد قبلـــھ 

�ستحسن البح��ي ثم ال ���ء �عده وال �ـ��ء غ�ـ�ه، فجـاء البـارودي ع�ـ� آثـار مـن سـبقوه 

  بن الرومي وابن املع�� �� ديوان واحديجمع ب�ن املعري والبح��ي و��ن ا

وال تزال �� مصر بقية مـن ا��ـدودين املطـو��ن ع�ـ� أنفسـ�م ي�ـ� ��ـم الغـرور و�شـتد 

��ـــم الـــو�م ع�ـــ� مقـــدار مـــا يضـــيق ��ـــم ا��ـــال و�نحســـر ��ـــم الـــذوق والشـــعور. ف�ـــم ع�ـــ� 

يقــ�ن مـــا �عــده يقـــ�ن أن (الــذوق) لـــم يخــرج مـــن مصــر، وأن الـــذوق �ــو مـــا اصــطنعوه مـــن 

الف�ا�ــة الغثــة أو الرقــة ا��فوظــة املــدبرة امل�شــا��ة العبــارات والتحيــات واملصــط��ات، 

أو ا��ناســات الكالميــة والفكر�ــة ال�ــ� ال تطلــع ع�ــ� الــذ�ن بلمعــة مــن نــور، وال ت�ــ�ك فيــھ 

فضـلة مـن ف�ــم، وال تبعـث فيـھ حركــة مـن حيـاة. و�ســأل�م: كـم عـدد الشــعراء الفحـول �ــ� 

م الـــذين رزقـــوا الـــذوق �لـــھ و�حســـاس �لـــھ ولـــم ي���ـــوا ع�ـــ� عشـــرة آالف ســـنة بـــ�ن القـــو 

 مــن (أبنــاء البلــد) 
ً
زعم�ــم بقيــة م��مــا إال كمــا ي�ــ�ك الســؤر �ــ� �نــاء امل��ــور؟؟ وكــم واحــدا

الذين ال ذوق إال ذوق�ـم، وال إحسـاس إال إحساسـ�م، وال ف�ا�ـة إال ف�ـا���م، وال فطنـة 

�ــ� مــواطئ أقــدام ا��ــروم�ن املســاك�ن، إال فطنــ��م، قــد صــعد �ــ� مراتــب الفــن والشــعر إ

الــــــــــذين ال �شــــــــــعرون وال يتــــــــــذوقون، وال �ســــــــــتمرئون اللطافــــــــــة وال �ســــــــــتم��ون املعــــــــــا�ي 

والن�ـــــات؟؟ وإذا �ـــــان مــــــا اســـــتقروا عليــــــھ �ـــــو غايــــــة ا��ـــــس والــــــذوق، وحمـــــادي �بــــــداع 
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 �ـ� عــا
ً
 خالقـا

ً
 واحـدا

ً
لم و�حسـان، وقصـارى �ناقـة وا��مـال، فمـا بـال�م لـم ينجبـوا رجـال

  الشعر أو الكتابة أو التصو�ر أو املوسيقى، وقد أنجبت �مم املئات و�لوف؟

سيم�ــــ�� زمــــن نرجــــو أال يطــــول قبــــل أن يفقــــھ أدعيــــاء الــــذوق بي�نــــا أ��ــــم صــــفر مــــن 

، وأفـرغ 
ً
، وأثقـل مـ��م روحـا

ً
الذوق، وأن هللا لم يخلق ع�� �رض طائفة أغلظ مـ��م حسـا

، وأعضل م��م داء ع�� الع
ً
  الجم��م لبا

سيم�ـــ�� زمـــن نرجـــو أال يطـــول قبـــل أن يفقـــھ أدعيـــاء النقـــد عنـــدنا أن الـــذوق الـــذي 

 جميــل، وأجمــل منــھ الــذوق الــذي �ستحســن ا��ســن�ن، وأجمــل م��مــا 
ً
�ستحســن حســنا

  الذوق الذي �ستحسن الش�ئ�ن بي��ما تناقض �� ا��سن �أ��ما ضدان

 وسيم��� زمن نرجو أال يطول قبل أن �شيع بي�نا أن ��ل قد 
ً
 لذيـذا

ً
�شت�� طعامـا

وال يمنع ذلك أن �شتمل �طعمة ع�ـ� ألـف لـون لذيـذ غ�ـ�ه، وأنـھ إذا جـاز �ـذا �ـ� ��ـال 

ال�ـــ� �عـــد وتحصـــر فـــأخلق أن يجـــوز فيمـــا لـــ�س لـــھ آخـــر، و�ـــو أطعمـــة �لبـــاب وأصـــناف 

  املعا�ي وألوان الشعور 

مـــــــن ونرجــــــو أال يطـــــــول الـــــــزمن قبـــــــل أن يـــــــتعلم ال�ــــــازلون املـــــــاجنون كيـــــــف يخرجـــــــون 

نفوســ�م ليعرفو�ــا و�عرفــوا ســوا�ا، كمــا يخــرج الســائح مــن وطنــھ ليعــرف وطنــھ، و�خــرج 

القــارئ مــن زمنــھ ليعــرف زمنــھ، و��تعــد املصــور مــن صــورتھ ل��ا�ــا حــق الرؤ�ــة و�بلــغ ��ـــا 

  ج�ده من ال�سو�ة والتجو�د

 إ�ــــ� 
ً
وتلـــك نقلـــة صـــعبة ع�ـــ� مـــن يحتـــاج إل��ــــا. ففـــي عـــالم املـــادة أك�ـــ� النـــاس انطالقـــا

روج ا��بوســون �ــ� امل�ــان املغلــق ا��ــدود. أمــا �ــ� عــالم الفكــر والــروح فا��بوســون ا��ــ

 إ�ـــ� ا��ـــروج وأك�ـــ��م قناعـــة بمـــا �ـــم 
ً
�ـــ� امل�ـــان املغلـــق ا��ـــدود �ـــم أقـــل النـــاس انطالقـــا

  فيھ.
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  مص�� ا��ضارة

   

يجتمع اليوم �ـ� مصـا�ع العـالم ومخازنـھ مـن أسـ��ة ا��ـرب وأدوات ال�ـالك ووسـائل 

  لتدم�� ما لم يجتمع مثلھ قط �� تار�خ ��سان.ا

ف�ــل �عقــل العقــل أن تلبــث �ــذه �الت مشــلولة معطلــة ي�ت�ــ� أمر�ــا بان��ــاء صــنع�ا 

  و�قف ا��طر م��ا عند حد التخو�ف و�نذار؟

وإذا �ــ� اســتخدمت فيمــا صــنعت لــھ وانطلقــت مــن عقال�ــا وفعلــت �ــل مــا يخ�ــ�� مــن 

ي مــن ا��ضــارة؟ ومــاذا يبقــي مــن تــار�خ �دميــة �عــد أن فعل�ــا املو�ــق الــوخيم، فمــاذا يبقــ

ع�ـــ� �ــــذا الشـــوط الطو�ــــل �ـــ� آفــــاق الزمـــان؟ أال ت�ــــون ال��ايـــة؟ أال نرجــــع كـــرة أخــــرى إ�ــــ� 

حالة ب�ن ال�مجية وا��يوانية ينقطع السلم �عد�ا فال ��تدي منھ إ�� طر�ق صـاعد، وال 

  م�ا ما يصد النفوس عن البدء ف��ا؟إ�� تجر�ة قد رأينا �� خوات -إذا ملكنا رأينا  -�عود 

أك�ــ� مــا يرجــوه �ملــون �ــ� مســتقبل ��ســان أن تنقــبض �ــذه الشــرور ا���نميــة �ــ� 

 �عصـم�م مـن آفا��ـا 
ً
محا�س�ا كما تنقبض الشياط�ن �� القماقم، فتخيف النـاس خوفـا

  و�ذود�م عن اللعب بن��ا��ا

ب�يـــة �دميــــة ل��طــــر فـــإن لــــم يصــــدق �ـــذا الرجــــاء فــــأك�� الرجـــاء �عــــده أن تصــــمد ال

ا��ـيط ��ــا وأن تفلـت منــھ ببقيـة صــا��ة تحفــظ عناصـر ا��ضــارة و�خـالق كمــا تصــان 

  الذخ��ة املنتقاة من أنقاض ا��ر�ق

وأ��اب الرجاء �� �ذه العاقبـة السـليمة �علقـون رجـاء�م ع�ـ� اخـتالف ا��ـال بـ�ن 

ف��ـا والعواقـب  العصور ال�� سبقت زوال ا��ضارة فيمـا سـلف و�ـ�ن العصـور ال�ـ� نحـن

  ال�� نحن م�ساقون إل��ا

ففــــي �زمــــة الغــــابرة �انــــت غــــارات ال�مــــج ع�ــــ� �مــــم امل��فــــة �ــــ� املعــــول �ك�ــــ� الــــذي 

يضــرب �ــ� أر�ــان ا��ضــارة و�قتلــع العمــران مــن أساســھ، و�انــت غــارات ال�مــج م�ــ�و�ة 

بحـــــــال مـــــــن العقــــــــم �ـــــــ� القــــــــرائح و�ف�ـــــــار تصــــــــ�ب الفنـــــــون والعلــــــــوم بالفاقـــــــة والكســــــــاد 

والنضوب، ف�انت تنق��� السنون وراء السن�ن وال جديد �� عـالم التـأليف وال �ـ� عـالم 
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�خ��اع وال �� عالم الفنون و�داب، وتلك �� الوقع �� عالمة الـدثور و�ضـمحالل ال�ـ� 

إال ال��ــ�يل و�عــالن. وال شــك �ــ� أن ا��ضــارات �و�ــ� قــد  ال تز�ــد�ا الغــارات ال�مجيــة

ى قبــل أن يج�ــز عل��ـــا املغ�ــ�ون مــن أبنـــاء القبائــل العارمـــة، وال أدل أخــذت تمــوت وت��ـــاو 

  ع�� مو��ا من ضمور ملكة ا��لق و�بت�ار ف��ا.

أمـــا اليـــوم فـــاألمر بي�نـــا مختلـــف و�خ�ـــ�اع بي�نـــا أروج وأك�ـــ� ممـــا �ـــان �ـــ� أيـــام ازد�ـــار 

 �ـ� أنحـاء العـالم املتمـد
ً
 واحـدا

ً
ن ع�ـ� غ�ـ� ا��ضارات البائدة، ومـا تطلـع الشـمس صـباحا

كتــاب جديــد أو ثمــرة فنيــة جديــدة أو اخ�ــ�اع طر�ــف أو تنو�ــع وتحســ�ن �ــ� اخ�ــ�اع قــديم. 

فالب�يـة �دميـة بمـا اشــتملت عليـھ مـن قــدرة ع�ـ� التفك�ـ� أو قــدرة ع�ـ� الشـعور أو قــدرة 

  ع�� �بت�ار ب�ية سليمة م�يأة لطول ا��ياة ومغالبة �حداث و�عو�ض املفقود.

ال يقل �� أثـره وال داللتـھ عـن ذلـك �خـتالف، و�ـو أن الغـالب�ن  �ذا مع اختالف آخر

واملغلــــو��ن �ــــ� أيامنــــا ســــوف ي�ونــــون مــــن أبنــــاء ا��ضــــارة ا��ديثــــة املشــــارك�ن �ــــ� علوم�ــــا 

وصــــناعا��ا وأدوا��ــــا وآال��ــــا، فمــــن كتــــب لــــھ النصــــر مــــن ا��ــــار��ن �ــــ� املعمعــــة القادمــــة 

امل�ــزوم�ن ���ـــزون �ــل ال��ــز عـــن  ســوف يضــطلع بأمانــة ا��ضـــارة وحــده إذا قــدرنا أن

متا�عة الطر�ق واست�ناف العمل النـافع؛ وسـوف �سـ�بقي مـن علومنـا وأف�ارنـا مـا يصـ�� 

  أن ي�ون خم��ة يأ�ل من زاد�ا أبناء �جيال املقبلة، ثم يفتنون ف��ا و�ز�دون عل��ا.

ل ع�ـ� �ذا وذاك مع اختالف ثالث ال يقل عن ذينك �ختالفـ�ن �ـ� �غليـب دوا�ـ� �مـ

دوا�ــ� القنــوط، وذاك أن معــارف ا��ضــارة ا��ديثــة ال �شــبھ معــارف ا��ضــارات �و�ــ� 

�ـــ� جـــواز الفنـــاء عل��ـــا. فقـــد �انـــت معـــارف املصـــر��ن واليونـــان والرومـــان �قـــدم�ن أشـــبھ 

���ء �� جمل��ا بحرفة الصا�ع القديم الـذي يصـون سـره و�حملـھ معـھ إ�ـ� ق�ـ�ه، أو �انـت 

ال�ـــــــ� ال تقبـــــــل التعمـــــــيم وال اتصـــــــال ال�ســـــــق بـــــــ�ن حاضـــــــر�ا  بمثابـــــــة ا���ـــــــ�ة ال��صـــــــية

وماض��ا، أل��ا مسائل اج��ادية ي�اد يبدأ�ا �ل عامل مـن البدايـة وال يـدعم�ا إ�ـ� أسـاس 

  يب�� عليھ من يخلفھ من أبناء الصناعة.

أمـــا حضـــارة العصـــر ا��ـــديث ف�ـــ� حضـــارة قائمـــة ع�ـــ� أســـاس العلـــم الشـــا�ع املقـــرر 

 ول�ـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل التعلـــيم الـــذي جعـــل ل�ـــل اخ�ـــ�اع ق
ً
اعـــدة ول�ـــل صـــناعة أصـــال

ا؛ فلــو فن�ــت ثالثــة أر�ــاع املصــنوعات ا��ديثــة مــن الــدنيا ل�ــان الر�ــع البــا��  مســافة وحــد�
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 ع�ــ� جميــع قواعــد�ا وأصــول�ا ومراحــل التعلــيم و�بت�ــار ف��ــا؛ ومــن البعيــد عــن 
ً
مشــتمال

تجمع�ــــا �ل�ــــا إ�ــــ� بقعــــة واحــــدة إ�ــــ� عناصــــر العلــــم املتفرقــــة ف التصــــور أن �عمــــد ا��ــــرب

 وال تـــذر م��ـــا بقيـــة للتجديـــد 
ً
 مـــن القـــذائف الناســـفة فتمحو�ـــا محـــوا

ً
وترســـل عل��ـــا صـــ�با

  وال��ميم.

ذلــــك �عيــــد عــــن التصــــور، وال خــــوف مــــن اتجــــاه النيــــة إليــــھ أو اشــــتمال الطاقــــة ع�ــــ� 

  تنفيذه لو جاز أن يداخل النيات ع�� أ�عد الفروض.

 أخطـــــر ع�ـــــ�
ً
ا��ضـــــارة مـــــن تـــــدم�� عناصـــــر العلـــــم بالقـــــذائف  �عـــــم إن �نـــــاك خطـــــرا

الناســــــفة و�الت ا���نميــــــة ال�ــــــ� �ــــــ� نفســــــ�ا مــــــادة مــــــن مــــــواد العلــــــم وجــــــزء مــــــن أجــــــزاء 

  الصناعة.

�نـــــاك خطـــــر ع�ـــــ� ا��ضــــــارة أخطـــــر مـــــن القــــــذائف و�الت ا���نميـــــة و�ـــــو إفســــــاد 

وأن الطبا�ع وم�� العقول وتلو�ث �خـالق و�عو�ـد النـاس أن ��ـ�روا ب�ـل ن�يـل جليـل 

  يقنعوا من الدنيا بمع�شة ال��م ولذائذ ا��يوان.

�عـــــد ا��ـــــرب املقبلـــــة ل�ـــــان بقـــــاء العلـــــوم  -بـــــل �ـــــذا الو�ـــــاء  -فلــــو شـــــاعت �ـــــذه �فـــــة 

 ال �سـتحق ا��ـرص عليـھ وال 
ً
والصناعات وزوال�ا ع�� حد سواء، ول�انت ا��ضارة شـ�ئا

ق�ـــ�� مـــا نخـــاف مـــن ��ـــ�� لفقـــده وال التفك�ـــ� �ـــ� اســـ�بقائھ، ولبلغـــت ا��ـــرب بالنـــاس أ

  و�ال�ا ا��ذور.

ومـــن خـــاف �ـــذه العاقبـــة فلـــھ عـــذره الوا�ـــ� ممـــا نـــراه مـــن ��الـــك ع�ـــ� املتـــاع الزائـــل 

و��افــت ع�ــ� الشــ�وات ا��س�ســة و��افــت ع�ــ� املثــل العليــا و�خــالق الفاضــلة واملطالــب 

  ال�� تتجاوز ساع��ا أو يوم�ا أو عمر طال��ا ع�� أ�عد احتمال.

منـــون �غ�ـــ� ا���ـــ�، والفاشـــيون ال يؤمنـــون بخ�ـــ� ا��نجـــر، والـــذين �شـــ��اكيون ال يؤ 

يأنفون من مذا�ب أولئك ومـن مـذ�ب �ـؤالء حيـارى ال ��تـدون إ�ـ� قـرار؛ وم�ـ� أصـبحت 

الغايــة امل�شــودة مــا �ــان فيــھ آباؤنــا وأجــدادنا منــذ ألــوف الســن�ن فــنحن راجعــون إ�ــ� وراء 

  مقبلون ع�� �بوط �شبھ الفناء.
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 من بارقة �عيدة يوشـك أن �سـتفيض م��ـا إال أن �فق ال 
ً
يخلو �� �ذه الظلمة أيضا

  ضياء شامل.

كذلك شاعت السآمة من اللـذات، وشـاعت ال��عـة إ�ـ� التبـديل،  ةف�لما شاعت اللذ

، ولك��ـــــا �ـــــ� حالـــــة تحفـــــز اســـــتقرارو�ســـــرب القلـــــق إ�ـــــ� الضـــــمائر، فل�ســـــت �ـــــ� �ـــــ� حالـــــة 

  وانتظار.

�ــــ� جديــــد �ــــ� القــــرن العشــــر�ن �شــــبھ التفك�ــــ� و�خيــــل إلينــــا أن الــــدنيا تتجــــھ إ�ــــ� تفك

ا��ديد عند �نتقال من طور العقائد التقليدية إ�� طور العقائد بالبحـث و�ج��ـاد، أو 

ا��ديـــد عنـــد �نتقـــال مـــن �ـــذا إ�ـــ� �يمـــان بالعقـــل وحـــده، ثـــم الغلـــو �ـــ�  �شـــبھ التفك�ـــ�

ائــل القــرن الغــابر، أو التعو�ــل عليــھ كمــا غــال العقليــون املعروفــون (بالراشنالســت) �ــ� أو 

�شــــبھ التفك�ــــ� ا��ديــــد عنــــد �نتقــــال مــــن (الراشــــنالزم) إ�ــــ� املــــذ�ب الرو�ــــ� أو مــــذ�ب 

  البص��ة و�ل�ام الذي شاع منذ خمس�ن سنة �� �مم الغر�ية �افة

أمـــا �ـــذا التفك�ـــ� ا��ديـــد الـــذي ن�تقـــل إليـــھ �ن ف�ـــو التقـــاء العـــالم املشـــ�ود وعـــالم 

  لر�اضية) ال�� انت�� إل��ا البحث �� النور و�شعاع�سرار عند (الفلسفة ا

 �ان العالم الطبي�� �� ناحية والعلم الر�ا��� �� ناحية أخرى 
ً
  فقديما

�ـــــان العلـــــم الطبي�ـــــ� �ـــــ� تجـــــارب ا��سوســـــات، و�ـــــان العلـــــم الر�ا�ـــــ�� �ـــــ� ا��قـــــائق 

  الذ�نية ال�� ال تحتاج إ�� العالم ا��سوس

إ�ــ� �ضــاءة و�شــعاع، ووصــل باإلشــعاع إ�ــ�  فــاليوم وصــل العلــم الطبي�ــ� ب�ــل �ــ��ء

ال�سب العددية والتقديرات الر�اضية، وجـاز �ـ� عـرف العقـل املثقـف السـليم أن تقـاس 

ا��قيقة من (باطن) العقل وداخل السر�رة، ع�� مثال يقارب �داية املل�مـ�ن وم�اشـفة 

  القد�س�ن �� الزمن القديم.

لم �ســـرار �شـــ��ة بـــا���� وشـــيكة أن �عصـــم تلــك البارقـــة مـــن التقـــاء عـــالم املـــادة وعـــا

النفوس من تيھ الظلمات، وأن �سلم زمام ا��ضارة ��سانية إ�ـ� غايـة أ�عـد مـن الغايـة 

ال�ــ� يــدين ��ــا عبــاد ا���ــ� وعبــاد ا��نجــر، حيثمــا ا�تــدى ��ــا العلــم والفلســفة والعقيــدة 

  �� أعقاب الضياء.
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  ا��واطر توارد

   

  املـــاز�ي �ســـتاذ صـــديقنا كتـــب ســـنة عشـــرة أر�ـــع قبـــل
ً
 إ�ـــ� فيـــھ أملـــع ا��يـــام عـــن مقـــاال

 البعيــدة وشــطحا��م املتصــوفة بخيــاالت مثلــھ رجــل يــدين أن واســتغرب ا��يــام تصــوف

 أنــھ ذلــك: التصــوف عــن بــھ تنــأى مو�بــة لــھ �انــت( ألنــھ الواقــع وتقر�ــر ا��لــم تحقيــق عــن

  �ــان
ً
؛ ر�اضــيا

ً
  الســنوي  التقــو�م نقيحــھت البــاب �ــذا �ــ� لــھ يــذكر وممــا بارعــا

ً
 أظ�ــر تنقيحــا

 ولـــھ. عليــھ بالثنــاء �نجل�ــ�ي  املــؤرخ جيبــون  لســان أطلــق مــا و�ســتاذية ا��ــذق مــن فيــھ

 الر�ا�ــ�� والــذ�ن بالعر�يــة؛ ا���ــ� علــم �ــ� ومؤلــف الفلكيــة ا��ــداول  مــن طائفــة كــذلك

 و�ـــو �علتـــھ، واملعلـــول  بأســـبا��ا النتـــائج و�عليـــق وا��صـــر ا��ـــدود ضـــبط وعملـــھ مجالـــھ

 ذ�ـــن عليـــھ يقـــوى  أو يطيقـــھ ال مـــا والتبو�ـــب وال��ت�ـــب والعنايـــة الدقـــة مـــن يتطلـــب عمـــل

 �ســـوق  أن لـــھ خطـــر وال �ـــذا داللـــة إ�ـــ� يفطـــن لـــم ف��جرالـــد أن ال��يـــب ومـــن. املتصـــوف

  ).التصوف من ا��يام لت��ئة ساقھ فيما ا���ة �ذه

 التصــــــــوف إ�ــــــــ� تاملل�ــــــــا أقــــــــرب الر�اضــــــــية املل�ــــــــات أن أراه أزال ال الــــــــذي رأ�ــــــــي ومــــــــن

  الـبالغ ب�ـ�يفة يومئــٍذ  فكت�ـت ا��فيـة، والعقائـد البعيـدة والفـروض
ً
 القــرائح عـن مقـاال

 بــــ�ن العالقــــة أســــباب فيــــھ و�ي�ــــت املــــاز�ي �ســــتاذ رأي فيــــھ ناقشــــت والتــــدين، الر�اضــــية

 ذ�نيــــة الر�اضــــة حقـــائق أن وأ�م�ــــا بالغيـــب؛ و�يمــــان التــــدين و�ـــ�ن الر�اضــــية القر�حـــة

 يراجعــــھ الــــذي الواقــــع مراجعــــة عــــن وأ�عــــد الفــــروض إ�ــــ� أقــــرب ف�ــــ� خارجيــــة، ول�ســــت

 مـن أك�ـ� البد��ـة ع�ـ� الر�اضـي�ن فاعتمـاد العمليـة؛ واملشـا�دات والتجر�ة ا��س علماء

 ومــوقف�م: بالتجر�ــة اســتعان��م مــن أك�ــ� بــالفرض واســتعان��م املالحظــة، ع�ــ� اعتمـاد�م

  بـــــھ �ســـــلم موقـــــف ا���ـــــول  أمـــــام
ً
 تـــــدي��م ســـــر و�ـــــذا �ـــــ��ء، أي ھفيـــــ �ســـــ�بعد وال فرضـــــا

 الغامضــة البد��ــة ي�ــ� ممــا شــا�ل�ا ومــا وا��فايــا امل��ــزات تصــديق إ�ــ� ومــيل�م وإخبــا��م

 الر�اضـــي�ن مــن أحــد �شــ��ر لـــم �ــذا عصــرنا و�ــ�. صـــلة �شــياء بظــوا�ر تجمعــھ ت�ــاد وال

 مـــن و�ل�ــم �مر��ــي، وأد�ســون  الفر��ــ�� وفالمر�ــون  �نجل�ــ�ي  لــودج أوليفــر اشــ��ر كمــا

 غــــوامض وكشــــف الــــروح أســــرار إثبــــات �ــــ� مس��ســــل و�ل�ــــم الر�اضــــيات، علمــــاء أعظــــم

  .�س��واء
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  ا��قــــــائق �ــــــذه فــــــروع تتــــــآ�� ل�ــــــذا: (قلنــــــا
ً
 ف��ــــــا تبحــــــث ال�ــــــ� العلــــــوم وتتــــــآلف أحيانــــــا

 والر�اضــة الفلســفة بــ�ن يجمــع مــن فيك�ــ� ��ــا، املشــتغل�ن �ــ� ت�ــون  ال�ــ� املل�ــات وتتقــارب

  املوسيقى و��ن �مابي� يجمع من ترى  أن يندر وال
ً
  .  معا

  فالفـارا�ي
ً
  �ـان مــثال

ً
  ر�اضــيا

ً
 وراء مــا فالســفة أقـدم وفيثــاغورس املوســيقى، �ـ� مبتكــرا

. �عــداد بــ�ن املوســيقية ال�ســب ع�ــ� �لــھ ال�ــون  فلســفة يب�ــ� �ــان اليونــان عنــد الطبيعــة

 الفلسـفة صـاحب اي�شـت�ن أل�ـ�ت �ـو الر�اضـة أفـذاذ مـن نا�غـة أيـام قبـل بمصر مر وقد

 أن م��ـــا نـــذكر أن يكفـــي والفضـــاء الوقـــت �عر�ـــف �ـــ� ببـــدع النـــاس د�مـــت ال�ـــ� ال�ســـ�ية

 فيلســــوف و�ـــو. نقطتـــ�ن بــــ�ن موصـــل أقـــرب ي�ــــون  أن الـــالزم مـــن لــــ�س املســـتقيم ا��ـــط

 مالمـــح بـــ�ن القر�ـــب الشـــبھ يخفــى ولـــ�س. القيثـــار ع�ـــ� العــزف �ـــ� بـــارع وموســـيقار ر�ا�ــ��

 تلتـ�س فقـد. املوسـيقي�ن نوا�ـغ مـن لعظمـاءا ومالمـح والر�اضـي�ن الفالسـفة من العظماء

 وســـعة العـــ�ن نظـــرات �ـــ� ســـيما وال �عـــض مـــن �عضـــ�م تم�ـــ� ت�ـــاد ال ح�ـــ� صـــور�م عليـــك

 الطفولــــة �ــــ� والعــــدادون  وا��اســــبون  العــــازفون  ي�بــــغ أن ذلــــك ومــــن. ) وارتفاع�ــــا ا����ــــة

  ا��امسة دون  وفيما الباكرة
ً
  .العلوم سائر �� ذلك يحصل وال أحيانا

 �ـ� بي��ـا رابطـة ال متعـددة أمور  ب�ن ��يب اتفاق ا��ديد القديم البحث ذلك ذكر�ي

  .�يام �ذه

 عــــن �لمــــة بالرســــالة �خ�ــــ� مقــــا�� و�ــــ� ا��ــــواطر، تــــوارد عــــن يكتــــب املــــاز�ي فاألســــتاذ

 جديــد بكتــاب إذا املوضــوعات �ــذه �ــ� أفكــر و��نمــا الــروح، �عــالم واتصــال�ا الر�اضــيات

 �ســــتاذ ملؤلفــــھ) الر�اضــــي�ن عظمــــاء( عنوانــــھ جل��يــــة�ن) جــــوالنكز( مطبعــــة مــــن يصــــدر

 تراجمــھ �عــض واستقصــ�ت فتصــفحتھ. �مر�كيــة ا��امعــات �ــ� املشــ�ور  الر�ا�ــ��) بــل(

 وا��قــــــائق واملوســــــيقى والر�اضــــــة التــــــدين بــــــ�ن الصــــــلة عــــــن قلتــــــھ مــــــا يقــــــول  ال بــــــھ فــــــإذا

 صــبا�م ادرونــو  آرا��ــم و��ائـب الر�اضــي�ن العظمــاء تــراجم لنـا �عــرض ولكنــھ الفرضـية،

 قبـــل أجملنا�ـــا ال�ـــ� النتـــائج بتلـــك منـــھ يخـــرج أن إال القـــارئ  �ســـع فـــال أخبـــار�م وطرائـــف

  .الكتاب ذلك �� ورد ما ل�ل ت��يص ثم استقصاء �أ��ا سنة عشرة أر�ع

 املوســــيقى توصـــف أن إذن يجـــوز  أال: (يقـــول  سلفســــ�� الكب�ـــ� الر�ا�ـــ�� أن ذلـــك مـــن

 إن يقـــــال وأن العقـــــل، موســـــيقى بأ��ـــــا تالر�اضـــــيا توصـــــف وأن ا��ـــــس، ر�اضـــــيات بأ��ـــــا
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  يحــــس املوســــيقار
ً
؟ يفكــــر الر�ا�ــــ�� وأن ر�اضــــيا

ً
 ا��يــــاة، حلــــم �ــــ� فاملوســــيقى موســــيقيا

 الــــذ�ن يرتقــــي حــــ�ن �خــــرى  مــــن نصــــي��ا �ســــتو�� و�لتا�مــــا ا��يــــاة، عمــــل �ــــ� والر�اضــــة

 أو وديرشـليھ، مـوزار بـ�ن يجمـع العبقر�ة من مزدوج �� و�سطع �ع��، أوجھ إ�� ال�شري 

 �لم�ــــــول�� عبقر�ــــــة �ــــــ� منــــــھ ومــــــيض تج�ــــــ� الــــــذي �زدواج و�ــــــو وجــــــاوس، بي��ــــــوفن بــــــ�ن

  ).وأعمالھ

 إنــــھ فيــــھ قيــــل الــــذي إيلــــر ليونــــارد املثــــال النــــادر السو�ســــري  الر�ا�ــــ�� أن ذلــــك ومــــن

 م��لــھ؛ �ــ� باألســرة يصــ�� و�ــان التــدين، شــديد �ــان ال�ــواء، ي�ــنفس كمــا املعــادالت يصــنع

 ا��ــد إ�ـ�) ديـدرو ( للفيلسـوف الرو�ـ�� الـبالط �ـ� دبرو�ـا عو�ـةأل مـن ي�تقـل أن لـھ وخطـر

 رجـــال تكف�ـــ� �ـــ� ديـــدرو  تمـــادى فلمـــا. الر�اضـــية باملعـــادالت هللا وجـــود إثبـــات �ـــ� ا��ـــد �ـــل

 وتفحمــھ تداعبــھ أن الكب�ــ�ة �ــاتر�ن �عمــدت هللا وجــود �ــ� ومجــادل��م الروســية ا��اشــية

 إيلـــــر بـــــھ فو�لـــــت الصـــــ�نية، لغـــــةال يج�ـــــل كمـــــا يج�ل�ـــــا �ـــــان ال�ـــــ� الر�اضـــــيات طر�ـــــق مـــــن

 فلـم. . . ا��ـواب اسـتطاع إن يجيـب أن وتحـداه معادلـة لـھ ولفـق ورصانة جد �� فواج�ھ

  .ح�ن إ�� البالط أ��وكة و�انت يجيب، بماذا الفيلسوف يدر

 �عـــد حـــاول  بـــل الفـــاخرة بف�ا�تـــھ إيلـــر يقنـــع ولـــم: (الكتـــاب مؤلـــف) بـــل( �ســـتاذ قـــال

 الر�اضـــية وال�ـــ�ا��ن املعـــادالت يركـــب ا��ـــد غايـــة جـــاد �ـــوو  وراح الزنبقـــة يجلـــو أن ذلـــك

 �ســـر�ت ال�ـــ�ا��ن �ـــذه إن وقيــل. املـــادة مـــن مجـــردة الــروح وأن موجـــود هللا أن تث�ـــت ال�ــ�

 ف��ـا تتمثـل ال�ـ� �زا��ـ� نخبـة �ر�ـ� ع�� ف�انت أيامھ ع�� والتصوف الفقھ فلسفة إ��

  ).العملية الشؤون عن بمعزل  الر�اضية عبقر�تھ

 بلوغـــھ قبـــل ا��ســـاب ت�ـــ�يح عـــرف الر�اضـــي�ن بملـــك امللقـــب جـــاوس أن ذلـــك ومـــن

  أبـــــــوه و�ـــــــان. عمـــــــره مـــــــن الثالثـــــــة
ً
 الســـــــ�ت يـــــــوم �ـــــــان فلمـــــــا العمـــــــال، مـــــــن لطائفـــــــة رئ�ســـــــا

 ا��ملــــة �ــــ� غلــــط الصــــغ�� طفلــــھ مــــن بمســــمع علــــ��م ومــــا ل�ــــم مــــا إلحصــــاء واســــتدعا�م

 وروجــــع) وكيـــت كيـــت ال�ـــ�يح وإنمـــا ب�ـــ�يح، �ـــذا لـــ�س! أبتـــاه يـــا: (الطفـــل بـــھ فصـــاح

  .صواب ع�� �و فإذا ا��ساب
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 إ�ـــ� امليـــل مـــن الر�اضـــي�ن �ـــ� مع�ـــود �ـــو ملـــا - مالحظتـــھ �شـــوق  وممـــا: (املؤلـــف و�قـــول 

 ا�ســــــــاع مـــــــع ضـــــــرو��ا ع�ــــــــ� ��غـــــــام يقبـــــــل يكـــــــن لــــــــم الكب�ـــــــ� ف��ســـــــ��اس أن - املوســـــــيقى

  ).�عنيھ أ��ا �و يزعم ولم �عنيھ تكن فلم مشار�اتھ،

  ��ــون  غرابتــھ أن إال املؤلــف، قــال كمــا باملالحظــة قحقيــ غر�ــب �ــذا أن وعنــدنا
ً
 كث�ــ�ا

 بقسـط إال الر�اضـة ملكـة لھ �ستقيم ال الر�ا��� إن القائل �و ف��س��اس أن ذكرنا م��

 ��ــا يروضـونھ �ـانوا أل��ـم املوسـيقى �علـم �ـ� إخوتــھ �عـارض �ـان وأنـھ فيـھ، الشـاعر�ة مـن

  .ا��تمعات وش�ود الرقص ع��

 ومواقع�ــــا الســــيارة ال�واكــــب حر�ــــات بــــ�ن �ســــبة إ�ــــ� ا�تــــدى نــــھأ يــــزعم) كبلــــر( و�ــــان

  .واملقامات املوسيقية ��غام ب�ن ال�� ال�سب �شابھ

 �عــد ســيما وال الر�اضــية ال�ســب إ�ــ� �لــھ ال�ــون  ب��كيــب ترجــع ال�ــ� �قــوال و�عــددت

 اع�شــع ورد �شــعاع، إ�ــ� �ل�ــا املــادة ورد النــور  تحليــل مــن �خ�ــ�ة الســنوات �ــ� ظ�ــر مــا

 فبعــد. ا��ســاب عــالم إ�ــ� املــادة عــالم مــن بــھ تخــرج أن يوشــك عدديــة مقــدورات إ�ــ� �لــھ

 مكتــــوب العظــــيم الطبيعــــة كتــــاب إن: (جــــالي�� ومقــــال) ��نــــدس هللا إن: (أفالطــــون  مقــــال

 كتابــــــھ �ـــــ� جيـــــ�س �ســـــتاذ يقـــــول ) يحســــــب هللا إن: (جـــــا�و�ي ومقـــــال) الر�اضـــــيات بلغـــــة

 لنـا بـدا قـد �عظم ال�ون  م�ندس إن: (ا��ديث العصر أقطاب من و�و) ا��في ال�ون (

  لنـــــا يلـــــوح ال�ـــــون  وإن. . . ر�ا�ـــــ�� محـــــض اليـــــوم
ً
 مع�ـــــ� ل�ـــــل مخـــــالف منـــــوال ع�ـــــ� ر�اضـــــيا

 الر�اضـــــيات فـــــإن أيامـــــھ؛ �ـــــ� يتصـــــوره أن وســـــعھ �ـــــ� �ـــــان أو) �انـــــت( الفيلســـــوف تصـــــوره

  ).�د�ى من إليھ تصعد وال عل من ال�ون  إ�� ��بط باإليجاز

 املتقــدم كتابــھ �ــ� جيــ�س �ســتاذ رواه مــا املســاق �ــذا �ــ� ي�ســاق لــذيا �تفــاق ومــن

 أســـلمنا لـــو أننـــا اعتقـــاده �عتقـــد ف�ـــو. ا��ـــواطر وتـــوارد املصـــادفات �ـــ� �كســـ�� رأي عـــن

 �عـــد ماليـــ�ن معرفـــة، وال قصـــد �غ�ـــ� حروف�ـــا ع�ـــ� يـــدقون  قـــرود ســـتة إ�ـــ� ال�اتبـــة �الت

  ل�ــان الســن�ن مــن ماليــ�ن
ً
 جميــع الوســيلة ��ــذه فيــھ) تنكتــب( الــذي الوقــت ي�ــ�ء أن لزامــا

  ).ال��يطا�ي املتحف �� ال�� الكتب

 خــــرج قــــد حــــال �ــــل ع�ــــ� ولكنــــھ املنطقيــــة، النكتــــة ��ــــذه �كســــ�� ير�ــــده مــــا يخفــــى وال

 عمـــــر يطـــــل فم�مـــــا. ف��ـــــا و�رادة العقـــــل حكـــــم وأبطـــــل) الطبيعـــــة وراء مـــــا( إ�ـــــ� باملســـــألة
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 واحــدة صــفحة �ــ� ا��ــواطر اتفــاق لــنمطا �ــذا ع�ــ� لنــا يفســر أن ببــالغ �ــو فمــا ��ســان

  .ال��يطانية الكتب دار تحو��ا ال�� ا��لدات من �لوف بلھ

 ا��ــواطر تــوارد لتعليــل ال�اتبــة و�الت الســن�ن وماليــ�ن الســتة القــرود إ�ــ� حاجــة وال

 الســـن�ن ماليــ�ن التطــوح �غ�ــ� ال حيـــث �غن�نــا الــنفس علــم فـــإن العبــارات، �ــ� أو �راء �ــ�

  الــنفس علــم �ــان وقــد. وا��ســوس شــ�ودامل وراء
ً
 العقــول  حفــظ لتعليــل �ن ح�ــ� �افيــا

 التنــــو�م( حالــــة أو املغناط��ــــ�� التنــــو�م حالــــة أو) الغيبو�ــــة( حالــــة �ــــ� عديــــدة صــــفحات

 �ـــال�� حالـــة رأينـــا فـــإذا. العصـــ�ية ا���ـــ� عـــوارض مـــن ا��ـــاالت �ـــذه �شـــبھ مـــا أو) الـــذا�ي

  م��ـا يخـرم ال صـفحات بضـع ��سـان ��ـاف �سـتوعب املـاز�ي �سـتاذ صـديقنا روا�ا
ً
 حرفـا

 �ــ� الــنفس علــم إ�ــ� فل��جــع بد��تــھ و�ــ� مــن يمل��ــا أنــھ معتقــد و�ــو �عيــد�ا ثــم نقطــة وال

 ا��ـــق مقطـــع بإبـــداء أو بتعليل�ـــا لكفيـــل فإنـــھ الغرائـــب ��ـــذه تـــأ�ي ال�ـــ� العـــوارض وصـــف

  .ف��ا

) الر�اضــي�ن ظمــاءع( كتــاب صــدر لــو تــرى : �ســأل أن تقــدم مــا جميــع مــن الع�ــ�ة وإنمــا

 أقــرب �ــان أمــا ســنة، عشــرة أر�ــع منــذ املــاز�ي �ســتاذ بــھ ناقشــت الــذي املقــال كتابــة قبــل

 بـھ فرقـت الـذي التحليـل منـھ واسـتوحيت الكتـاب ذلـك قـرأت أن�� الذ�ن إ�� �حتماالت

 املســـتغرب مـــن �ـــان أم املوســـيقي�ن؟ وعقـــول  الر�اضـــي�ن وعقـــول  الطبيعيـــ�ن عقـــول  بـــ�ن

 الـــرأي فيـــھ ي�ســـط لـــم مؤلفـــھ �ـــان وإن الكتـــاب ذلـــك ع�ـــ� أطلـــع لـــم إن�ـــ� ليقـــا أن يومئـــٍذ 

  واحد؟ ��ل �� و��ائ��م الر�اضي�ن أخبار جمع أن يتجاوز  ولم �سطتھ، الذي

  يبـدو التوافـق ف�ـذا فيـھ شـك ال محقـق املقـال كتابـة �عـد الكتـاب وصـدور  فأما
ً
 سـ�ال

 
ً
  جــــــائزا

ً
 تمحــــــيص �ــــــ� - العق�ــــــ� راء�ســــــتق نقــــــدم أن ي�ب�ــــــ� ثــــــم ومــــــن. الغرابــــــة مــــــن خلــــــوا

 ألن عنــھ، �ســتغناء وصــعو�ة �ــذا رجاحــة مــع التــار�خ اســتقراء ع�ــ� - املتــواردة ا��ــواطر

  .�مور  جميع �� للبت يكفي ال وحده التار�خ استقراء

 فــإذا تفك�ــ�ه؛ �ــ� وج�تــھ نتــا�ع وأن ال�اتــب ذ�ــن نمــتحن أن العق�ــ� باالســتقراء و�ع�ــ�

 توجــــھ، حيــــث و�توجــــھ خــــاض، حيــــث يخــــوض وأن ،قــــال مــــا يقــــول  أن قمــــ�ن أنــــھ عرفنــــا

 لــــم ولــــو مــــ��م ف�ــــو كــــذلك يكــــن لــــم وإن والتمحــــل، اللغــــو مــــن ضــــرب ذلــــك �عــــد فاال��ــــام

  .التار�خ استقراء يكشفھ
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 املــروءة مــن فلــ�س متواليــات صــفحات وا��ــروف العبــارات �ــ� �تفــاق يقــع حــ�ن أمــا

 الـــنفس علـــم طر�ـــق مـــن العق�ـــ� �ســـتقراء إ�ـــ� نحـــتكم أن قبـــل ذلـــك باســـتحالة نجـــزم أن

 حيـــث �نـــا الوئيـــد ا��كـــم ��ـــدينا فقـــد الغرائـــب، �ـــذه أمثـــال لـــھ تقـــع الـــذي الـــذ�ن ودرس

 املوازنــــــة �عــــــد ال��ايــــــة �ــــــ� ا��كمــــــان تطــــــابق إذا علينــــــا ضــــــ�� وال الســــــر�ع، ا��كــــــم يضــــــلنا

  .الفروض جميع ب�ن واملقابلة
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  ا��اكم لفيلسوفا

   

  ا��ـــرب �عـــد شـــ�دنا
ً
 مـــن واحـــد جيـــل �شـــ�ده لـــم والرآســـة السياســـة ��ـــب مـــن ��بـــا

  .��سان ب�� تار�خ

  شـــ�دنا
ً
  دولـــة، رأس ع�ـــ� موســـيقارا

ً
 ذلـــك قبـــل و�ـــو أخـــرى، دولـــة رأس ع�ـــ� وفيلســـوفا

 ع�ـــــ� يجلســــون  أخـــــرى  دول  رؤوس ع�ــــ� وأفقيـــــ�ن ونقاشــــ�ن حـــــداد، وتلميــــذ 1حـــــوذي ابــــن

  و�سوسون  ،2وا��واق�ن القياصرة عروش
ً
 ا��ضـارة مـن الذروة �عض�ا بلغ كب��ة شعو�ا

  . والنظام

  �ــــؤالء أحـــب
ً
 الفيلســــوف �ــــو نظــــن فيمـــا ��ســــانية الــــنفس �عطــــف وأوال�ـــم جميعــــا

 العظ�ــــ�، ا��ــــرب �عــــد والســــلواق ال�شــــك جم�ور�ــــة ع�ــــ� قــــام الــــذي) مازار�ــــك( ا��ــــاكم

  .والثمان�ن السا�عة �� و�و الغابر الش�ر �� نحبھ وق���

 �ـ� مسـاعيھ وعـن الـوط�� ا���ـاد �ـ� �تھسـ� عـن الكث�ـ� ال�ـ��ء أسـمع أن قبل لھ قرأت

  منـــــھ فـــــأك��ت) الروســـــيا روح( عـــــن ا��افـــــل كتابـــــھ لـــــھ قـــــرأت: الدوليـــــة السياســـــة
ً
 اطالعـــــا

 
ً
 مـــا وخالصـــة. ا��ســـام �عمـــال مـــن لعمـــل معـــھ يفـــرغ لـــن صـــاحبھ أن إليـــك يخيـــل واســـعا

  يــــدع لــــم أنـــھ الكتــــاب �ــــ� يقـــال
ً
  فيلســـوفا

ً
 رأيــــھب ألــــم إال ا��ــــدث�ن أو �قـــدم�ن مــــن واحــــدا

 فطاحـــل مـــن البـــارز�ن الـــدعاة عقـــول  و�ـــ�ن ب�نـــھ و�جتماعيـــة الفكر�ـــة الصـــالت و�عقـــب

  .الروسي�ن

 الواســع نطاق�ــا لبيــان يكفــي الكث�ــ�ة تواليفــھ مــن شــذور  الكتــاب �ــذا �عــد �ــ� ووقعــت

 باســــ�ال فلســــفة تناولــــت كمــــا املغناط��ــــ�� التنــــو�م تناولــــت أ��ــــا ا��تلفــــة وموضــــوعا��ا

 عــن �لــھ ذلــك �ــ� وصــدرت العامليــة، الثــورة تناولــت كمــا لصــقالبةا أدب وتناولــت و�يــوم،

 شــــ�� ع�ــــ� املنافــــذ مفــــتح شــــامل ذ�ــــن وعــــن والضــــغينة العصــــ�ية مــــن بــــريء رحــــب صــــدر

 مـواز�ن و�ـ� النـاس أخـالق �ـ� يتأمـل أن شـاء ملـن ت�ت�ـ� ال ع�ـ� الرجل �ذا تار�خ �� �نحاء

                                                 
  . سائق َعَربَِة الَخْیلِ  :الُحوِذّي  1
  . لقب لكّلِ ملٍك من ُملوك التُّرك :الخاقَاُن  2
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 مـــــن و�ـــــان ا��كمـــــاء مـــــن �ـــــان ولـــــو ��ســـــان ضـــــعف و�ـــــ� �مـــــم، بـــــ�ن و�نصـــــاف العـــــدل

  . ا��اكم�ن

 وقــت �ــ� �يرلنــدي الشــ�يد) �ازمنـت روجــر( ع�ــ� الزرايــة وأقـرأ عليــھ الثنــاء أقــرأ كنـت

  . واحد

 فأ��ــب واحــدة، و�ــ�افة واحــد وقــت �ــ� واحــد عمــل ع�ــ� و�زراء الثنــاء أقــرأ وكنــت

 قبيـل مـن ولـو املـرات مـن مـرة يقولـوا أن ل�ـم خطر ملن وأ��ب لأل�واء، وأ��ب للعقول 

 فيـھ وللعقـل إال �ـ��ء الـدنيا �ـذه �ـ� ومـا!! الـدنيا �ـذه �� بالعقل ���ء �ل: واملزاح التجوز 

  . ال�داية بجانب مقرون جانب فيھ وللضالل ح��ة،

 �سـرى  وطنـھ أبنـاء مـن جـ�ش تـأليف ع�ـ� ا��لفـاء مـع واتفـق بـالده مـن مازار�ك �رب

 التعظــــيم بــــ�ن ومــــات ��ج،�ا�ســــ قصــــور  �ــــ� وأقــــام �بطــــال مــــن ف�ــــان ون�ــــ� واملبعــــدين،

  و�طراء وا��بة

 ع�ــــ� �ملــــان مــــع واتفــــق بــــالده مــــن ف�ــــرب مازار�ــــك صــــنع مــــا ،)�ازمنــــت روجــــر( وصــــنع

 ا��ـــرم�ن، ا��ونـــة مـــن ف�ـــان وفشـــل واملبعـــدين، �ســـرى  وطنـــھ أبنـــاء مـــن جـــ�ش تـــأليف

 ولكنــھ! الصــباح �ــذا أجمــل مــا: و��تــف الســافرة الشــمس إ�ــ� ينظــر و�ــو الق�ــ� إ�ــ� وســيق

  . �خ�� صباحھ �ان

 كـــر�م، فبطـــل مازار�ـــك فأمـــا ذاك، وتـــذكر �ـــذا تـــذكر يومـــذاك ال��يطانيـــة وال�ـــ�ف

 املف�ـــــ�ي، فر�ـــــة مـــــن وا��ـــــزي  �خفـــــاق ي�بـــــع مـــــا ذلـــــك و��بـــــع. أثـــــيم فخـــــائن �ازمنـــــت وأمـــــا

  اللئيم واج��اء ال�اذب، وأكذو�ة

  صباه �� مازار�ك �ان
ً
  و�ـان منبـوذين، مبغضـ�ن �ـانوا ولـو للمستضـعف�ن عونا

ً
 نصـ��ا

 يطـاق ال بـالد �� ال��ود عن فدافع. و���اب الش�رة إ�� منھ أد�ى الباطل �ان ولو ل��ق

 و�عتــدو��ا قومــھ أبنــاء ��ــا يفخــر ال�ــ� املوروثــة �ســانيد وز�ــف إســرائيل، أبنــاء اســم ف��ــا

 صــدق مــن أول  أبــوه ف�ــان وال�شــكيك، النقــد ع�ــ� بــھ املضــنون  ا��ــرام الــوطن تــراث مــن

 ال��ــود، مصــارف مــن قبضــھ الــذي املــال �عــض �ســتأديھ إليــھ وذ�ــب القــادح�ن ة��مــ فيــھ

 قـــال ح�ـــ� عرضـــھ �ـــ� وخـــاض منـــھ ت�ـــ�أ مـــن أول  بـــالده �ـــ� الوطنيـــة دعـــاة مـــن الغـــالة و�ـــان

  إن: (قائل�م
ً
  )مازار�ك بط��ا �� حملت امرأة �سائھ ب�ن ي�ون  أن وطنھ ع�� عارا
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 وال�اتــب باســمھ القائــل و�ــو وطنــھ، انعنــو  �ــو العــار ��ــذا فــإذا دور��ــا �يــام ودارت

 �ور�ــي املـأل ع�ـ� �علنــون  العظ�ـ� ا��ـرب �عــد بـالده وكـالء اجتمــع الـذي والوكيـل باسـمھ

 بـــھ تـــدين الـــبالد ع�ـــ� نافـــذ صـــك �ـــو و�غ�ـــ�اب ال��ـــرة ديـــار �ـــ� مازار�ـــك وقعـــھ مـــا �ـــل أن

  وترعاه

 لــدفج يــلأم املشــ�ور  املــؤرخ و�ــ�ن الفيلســوف ا��ــاكم بــ�ن مســتفيض حــديث وجــرى 

، اســـتغرق 
ً
 لـــھ واختـــار صـــفحة، ثالثمائـــة صـــفحاتھ جـــاوزت كتـــاب �ـــ� لـــدفج وجمعـــھ أيامـــا

 
ً
  )يت�لم مازار�ك أو. الديمقراطية حامي: (عنوانا

 أن غ�ــ� ا��ــديث؛ العصــر �ــ� يت�لمــان وأرســطو أفالطــون  ســمع الكتــاب �ــذا قــرأ مــن

 السياســة صــاحبو  الفاضــلة املدينـة صــاحب إيمــان مــن أك�ـ� فيــھ بالديمقراطيــة �يمـان

 �عــم وال �رض �عـم مــن �عمـة الفرديـة با��ر�ــة �عـدل ال الفيلســوف ا��ـاكم ألن املدنيـة،

 �ـــــ� الفـــــرد يطو�ـــــان أ��مـــــا موســــولي�� ع�ـــــ� ين�ـــــ� كمـــــا مــــاركس �ـــــارل  ع�ـــــ� و�ن�ـــــ� الســــماء؛

 لديــــــھ أحــــــق أ��مــــــا لــــــدفج و�ســــــألھ ا��ملــــــة؛ مــــــذبح ع�ــــــ� بالواحــــــد و��ــــــ�يان ا���ومــــــة،

 لــ�س: (فيقــول  �فــراد؟ إرادة أو ا���ومــة وإرادة ا��ر�ــة، أو لطانالســ: و�يثــار بالتقــديم

 الــدنيا �ــ� لــ�س إذ. واحــد اجتمــا�� ضــم�� �ــ� مطــوي  الفــرد ضــم�� أن أعتقــد أن وســ�� �ــ�

 ع�ـــ� اجتمعـــوا أفـــراد إال السياســـة أمـــام ولـــ�س. الفرديـــة الضـــمائر غ�ـــ� محقـــق �ـــ��ء مـــن

 - أنــا أمــا. الفاشــية وم��ــا شــ�� ضــروب ع�ــ� ي�ــون  واحــد مجتمــع مــ��م ليتــألف النحــو �ــذا

 ت�ــــون  وأن �فـــراد، إلغــــاء أو �دمـــاج فكـــرة أســــيغ أن �ســـع�� فلـــ�س - الفــــردي�ن مـــن وأنـــا

 علمـــــــاء �نالـــــــك أن أ��ـــــــ�� وال. واحـــــــد �ـــــــ�ص �ـــــــ� ممثلـــــــة الشـــــــعب أو �مـــــــة أو ا���ومـــــــة

 �فـراد ضـمائر و�نكرون ا��تمع ضم�� �سمونھ ما يقبلون  سياسي�ن ودعاة اجتماعي�ن

  . . .)السياسة �� �رستقراطية ال��عة ومصدر�ا العلم، يقر�ا ال فكرة ولك��ا ق�ن،متفر 

 تناســـقت ال�ـــ� الصـــورة بتلـــك لـــھ محتفظـــا كنـــت مـــات حـــ�ن) مازار�ـــك( أن لـــو ووددت

 رسـالة ومـن ومصـنفاتھ، بحوثـھ ومـن الك�ولـة، �� ثورتھ ومن الشباب ج�اد من وتالحقت

 التعلـــيم منصـــة ع�ـــ� قبـــل مـــن ��ـــا قـــام كمـــا لدولـــةا ســـر�ر ع�ـــ� ��ـــا قـــام ال�ـــ� الديمقراطيـــة

  الدعاية من�� وع��
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 السياســــة( صــــورة أو أفالطــــون  صــــورة ا��كــــم �ــــ� �ســــ�بقي الــــذي الفيلســــوف ولكــــن

 وال باألمـل، ون��سـم�ا بـالنظر نتو�م�ـا ا��يـال، أسـاط�� مـن أسـطورة إال �و إن) الغدر�ة

 ا��ــــاكم �ــــ� قضــــاءه ملــــوتا يق�ــــ�� أن قبــــل كث�ــــ� عــــن أغضــــ�نا ولــــو الواقــــع �عــــ�ن نلمح�ــــا

 ��ــــ�ي  �نجل�ــــ�ي  لل�اتــــب الوســــطى أور�ــــا عــــن كتــــاب �ــــ� وقــــع معــــدودات بأشــــ�ر ا��كــــيم

 ال�ــــ� الصــــغ��ة الشــــعوب مظـــالم فيــــھ أح�ــــ��) أور�ــــا ع�ـــ� الســــوداء اليــــد( أســــماه بو��ـــ��

 الســــــلواق شــــــعب وم��ــــــا يحبو��ــــــا، وال تحــــــ��م ال ح�ومــــــات إ�ــــــ� فرســــــاي معا�ــــــدة ضــــــم��ا

 �ـان أيام مظلوم شعب �ل ونص�� الديمقراطية رسول ) ازار�كم( ح�ومة إ�� املضموم�ن

  !�ا�س��ج آل من الشعوب بتلك نازال الظلم

 الســــادس �ــــ� املتحــــدة بالواليــــات املقيمــــ�ن الســــلواق وكــــالء عاقــــد قــــد مازار�ــــك و�ــــان

 ع�ــ� الدولــة داخــل �ــ� مســتقلة ح�ــوم��م ت�ــون  أن 1915 ســنة مــايو شــ�ر مــن والعشــر�ن

 ال�ـــــ� ومحـــــاكم�م النيـــــا�ي، مجلســـــ�م ل�ـــــم ي�ـــــون  وأن �م��كيـــــة، ةاملتحـــــد الواليـــــات مثــــال

 �نجــاز يــوم جــاء فلمــا العامــة وا��يــاة و�دارة التعلــيم �ــ� ولغــ��م شــرا�ع�ا، ل�ــا يضــعون 

 ��ــــم وإذا مملوكــــة، مســــتعمرة بأرضــــ�م إذا الــــوكالء أولئــــك ل�ــــا م�ــــد ال�ــــ� الدولــــة وقامــــت

 مـــن يتحلــل ا��كــيم با��ــاكم وإذا لــة،م�م قصاصـــة امل�ــ�م بالعقــد وإذا م�ــ�رون، أتبــاع

 مــن عنــدنا متحــذلق وال �ا�ســ��ج عوا�ــل مــن عا�ــل إل��ــا ي��ــأ لــم حيلــة إ�ــ� في��ــأ عقــده

 إنمـا العقـد إن امل�ضـوم الشـعب لـوكالء فيقـول  الشـرعية، ا��يل وطالب الفتاوى  صناع

 مبطـل ف��ـا مأبـر  ال�ـ� الـبالد شرع �� وذلك �م��كية، �مة عند رسمية بطالة يوم �� أبرم

  !لفحواه ناقض لشروطھ

 �صــوات ف��ــا بحــت ال�اذبــة، والــدعايات املظــالم قصــص مــن أليمــة قصــة ذلــك و��ــ�

 البحــــــر زمجــــــرة تــــــذ�ب كمــــــا �مــــــم عصــــــبة آذان ع�ــــــ� املغلــــــو��ن صــــــرخات ف��ــــــا وذ�بــــــت

  الفضاء أجواز ب�ن الصاخب

 لوثـة مـن �سلم لم الفيلسوف أن: أول�ا. تنفد ال ودروس تنق��� ال ع��ة الرجل س��ة

  والش�ايا املظالم قضايا �� الطو�ل ا���اد وأسلف ا���� أضمر ولو والسياسة ا��كم
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 وطبقــات وأديانــھ ولغاتــھ أجناســھ تختلــف وطــن �ــ� �ســلم ال الديمقراطيــة أن: وثان��ــا

 بــــا��كم فر�ــــق �ــــل ف��ــــا �ســــتقل ال�ــــ�) املتحــــدة الواليــــات( أســــاس ع�ــــ� إال فيــــھ ا��ضــــارة

  وال�شر�ع

  العظ�ــ� ا��ــرب قبــل �انــت كمــا تــزال ال الوســطى أور�ــا أن: وثال��ــا
ً
 فيــھ تصــطرع غــيال

  عاقبة ل�ا تؤمن ال حرب إ�� أخرى  مرة بالعالم يندفع أن و�وشك �حقاد ضواري 

 نـزال ال وتقـو�ض، نقض من �عاور�ا وما خيبة، من الديمقراطية أنتاب ما ع�� وإننا

 املسـتقبل �ـ� ا��كم ومآل ��سان، ب�� ومعقل السالم ك�ف �� أ��ا ��ا وثيق إيمان ع��

  قر�ب مستقبل �� النصر ل�ا ���ل لم إن البعيد

 و�ر�طانيـــــا الدكتاتور�ـــــة، الـــــدول  تبغ��ـــــا كمـــــا ا��ـــــرب تب�ـــــ� ال الديمقراطيـــــة فالـــــدول 

 مــــن يخ�ــــ�� كمــــا العــــالم ســــالم ع�ــــ� م��ــــا يخ�ــــ�� ال املتحــــدة والواليــــات وفر�ســــا العظ�ــــ�

  الروسية م�ور�اتوا�� واليابان وأملانيا إيطاليا

 الــــــدول  �ســــــالم إنمــــــا املتحــــــدة والواليــــــات وفر�ســــــا العظ�ــــــ� بر�طانيــــــا إن يقــــــال ولقــــــد

 اقتحـــــام إ�ــــ� وال املشاكســــة إ�ــــ� ��ـــــا حاجــــة فــــال املســــتعمرات مـــــن شــــبعت أل��ــــا �خر�ــــات

 و�كتفــاء املســاملةن أإذ  .لبابــھ �ــ� وجيــھ غ�ــ� ظــا�ره �ــ� وجيــھ اع�ــ�اض لكنــھ املشــكالت،

 بـالد �ـ� مملوكـة أسـواق وال مسـتعمرات ل�ـا تكـن لـم ولـو الديمقراطيـة الـدول  جميـع شأن

  تمتلــــك ال وسو�ســــرة وال�ــــ�و�ج والســــو�د الــــدنمرك و�ــــذه املستضــــعف�ن؛
ً
 مــــن و�ــــ� أرضــــا

 فلــ�س والســالح ا��نــد مـن خلــت ور�مــا املـال�ون؛ عليــھ يحســد�ا حـال �ــ� والــرواج ال�سـر

  أداة من إليھ يحتاجون  وما الشرطة من قليل إال ��ا

 تقــوم ال الدكتاتور�ــة ألن يف��قــان، ال قر�نــان وا��ــرب الدكتاتور�ــة أن ا��قيقــة إنمــا

  �ســـــتقر ال والعســـــكر�ة عســـــكر�ة، ع�ـــــ� إال
ً
 إال �لـــــھ للعـــــالم أمـــــان وال قتـــــال، �غ�ـــــ� طـــــو�ال

 اليمــ�ن أ�ــل مــن �ــانوا سـواء �ســ�بداد ز�انيــة مــن يقصـيھ الديمقراطيــة إ�ــ� ســر�ع باتجـاه

  .الشمال أ�ل من أو

  

  



71 
 

  )بيجو( �ل��

   

 أخــرى  مــرة ليطــل و�عــود يــذ�ب ثــم إ�ــ�، ينظــر و�ــو) بيجــو( عــن املقــال �ــذا أكتــب أنــا

 امللعـون  امل�ـان �ـذا �ـ� جـالس أن�ـ� يـدري  مـا و�ـل بـذكره؛ وأشيد عنھ أكتب أن�� يدري  وال

  .املكتب كر��� و�و غ��ه، الب�ت �� م�ان �ل يحب الذي

  يرا�ـــي الب�ـــت �ــــ� م�ـــان �ـــل ففـــي
ً
 ع�ــــ� والتفـــرج نظراتـــھ، واســـتجابة ملالعبتــــھ مســـتعدا

  يرا�ـي أو وقفزاتـھ، وأالعيبـھ فنونھ
ً
 وثبـة واثـب �ـو فـإذا واسـتدعائھ إليـھ لإلشـارة مسـتعدا

 لـــھ أبـــذل أن ومجاملتـــھ بمالطفتـــھ و�غر��ـــ� بجـــان��، م�انـــھ ع�ـــ� �ســـتوي  حيـــث إ�ـــ� واحـــدة

  .وا��املة التودد �عبارات وأحييھ وا��املة املالطفة

 ألقــرأ أو ألكتــب إليــھ جلســت فــإذا. . . املكتــب كر�ــ�� إال م�ــان �ــل �ــ� ذلــك �م�ــ ي�تظــر

 رأســـــھ يرفـــــع ثـــــم قصــــ��ة، مســـــافة إ�ـــــ� الكر�ــــ�� مـــــن يـــــدنو: يصـــــنع مــــا يـــــدري  ال حـــــائر ف�ــــو

 وال ينـــادي�� ال صـــاح�� بـــال مـــا: نفســـھ �ســـأل ولعلـــھ أخـــرى، كـــرة النظـــر �عيـــد ثـــم و�نظـــر،

 ال�ســاؤل  عليــھ طــال فــإذا نــاحي��؟ تتج�ــان وقلمــا أمامــھ تتج�ــان عي�يــھ بــال ومــا يجيب�ــ�؟

 نظــــرة أو النــــداء، �لمــــة ي��قــــب املكتــــب إ�ــــ� عــــاد ثــــم �ن��ــــة وغــــاب أدراجــــھ رجــــع وال��قــــب

 وج�ــھ فيــو�� و�ســأم ييــأس ح�ــ� كــذلك يــزال وال و�حتفــاء؛ ال��ب�ــت ملســة أو �ســتدعاء،

 نفســھ ع�ــ� يفرضــ�ا ال�ــ� البد�عــة الشــواغل مــن أخــرى  شــغلة أو ��ــا، يتل�ــ� ألعو�ــة شــطر

 أو الســــــلم يصـــــعدون  مـــــن ع�ـــــ� والعـــــواء البـــــاب حراســـــة وأول�ـــــا عليـــــھ، أحـــــد يفرضـــــ�ا وال

  !��بطونھ

  امللعون  امل�ان غادر ثم قليال إ�� ونظر املكتب إ�� اليوم تبع�� وقد
ً
  يا�سـا

ً
 دون  عا�سـا

 ال امل�ــــان �ـــذا �ـــ� �نتظـــار أن الطو�لـــة باملرانـــة �علـــم ألنـــھ واملنـــاورة، �نتظـــار �ـــ� ي�ـــ� أن

 وال تــدبر �غ�ــ� و�وراق الكتــب م�ــان �غــادر الــذي �ــو الرشــيد العاقــل ال�لــب وأن يفيــد،

  !الراشدين العقالء �نا��� آراء �� ح�� معھ وا��ق. إطالة وال تأمل

 جيئاتـھ �عـض �� الورق من رأ��� فرفعت عادتھ وأخلف أد�شھ أن اليوم أردت وقد

  بـــھ و�ـــ�ت
ً
 مـــا تقـــرأ أن تر�ـــد أال. �عنيـــك اليـــوم كتـــاب�� إن. . . �عـــال! بيجـــو! بيجـــو: مناديـــا
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 حيـث فاملكتـب الكر�ـ�� إ�ـ� قفـز ثـم ��ظـة، وتـردد. أذنيـھ يصـدق يكـد ولم فوجم كت�ت؟

  ير�ــد �أنــھ. . . املقــال �ــذا عليــھ أخــط الــذي الـورق
ً
 و�أنــھ فيــھ، مــا و�ســتطلع يقــرأه أن حقــا

 كمـــا ال�ـــاتبون  معـــ�� يكتـــب مـــا �عنـــ��م الـــذين �دميـــ�ن أولئـــك والرشـــد بالعقـــل يفضـــل ال

 �ــو ألنــھ واملطالعــة، القــراءة �ــ� أســلو�ھ مــن أخــاف�� أن لبــث مــا ولكنــھ! و�لــة ألول  ظن�تــھ

 �دميـــ�ن مـــن كث�ــ� شـــأن و�ــذا أســـلو�ھ �ــ� بـــدع �ــو و�ـــل. واحــد �ـــ��ء عرفــھ �ـــ� والتمز�ــق

 إ�ـــ� وعـــدت الـــد�ل��، �ـــ� وأرســـلتھ البـــاب إ�ـــ� وحملتـــھ برفـــق فنحيتـــھ عـــ��م؟ أكتـــب الـــذين

 والشــ�اية �ســتغراب بــ�ن ت�ــ�اوح بل��ـات يالحق�ــ� نباحــھ أســمع أزال وال تــھفأقفل املكتـب

  !والسباب

 �ــ� �ل�ــ� ولكنــھ التحقيــق، ع�ــ� ب�ل�ــ� لــ�س) بيجــو( �ل�ــ� بــأن للقــراء أع�ــ�ف أن و�جــب

 يجــــــاوز  لــــــم الــــــذي) فيفــــــي( العز�ــــــز صــــــديقي �لــــــب �ــــــو أو و�غتصــــــاب، الــــــدعوة شــــــر�عة

  بـــھ مطـــال�� إال أخالـــھ وال شـــ�ر�ن، منـــذ إال الســـ�ت�ن
ً
 إلقصـــائھ املوجـــب زال أن �عـــد قر�بـــا

 هللا أنقـذه مصـاب �ـ� ذلـك أثر ع�� أصابھ وفيما ال�سن�ن، موعد �� ��تھ انحراف و�و

  .الشديد خطره من

 فيفــــي اف�ــــ�ق  كمــــا بي��مــــا تفــــرق  أن ال �صــــدقاء بــــ�ن تجمــــع أن املصــــائب �ــــ� و�صــــل

 ع�ــ� أي - غ���ــا دون  بيجــو داقةصــ ع�ــ� �ف�ــ�اق �ــذا �ــ� اللــوم ولكــن. . . بيجــو وصــديقھ

  �صدقاء بخيانة �لب ي��م أن هللا فمعاذ - ف��ا تقص��ه ع�� ال الصداقة �� إفراطھ

  ســر�ره ع�ــ�) فيفــي( يــرى  بيجــو �ــان
ً
  أن يحســب فــال و�عيــاء التعــب مــن ســاكنا

ً
 شــ�ئا

 ا�ىيتـــو  وال ع��ـــا ي�ـــل ال ال�ـــ� خدماتـــھ ليعـــرض الســـر�ر إ�ـــ� و�قفـــز مـــواله، و�ـــ�ن ب�نـــھ �غ�ـــ�

 ذلـــك عـــن شـــاغل �ـــ� ومـــواله واملصـــارعة، العـــض واصـــطناع واملالعبـــة املواثبـــة و�ـــ� ف��ـــا،

  �عرف ولن العذر يقبل لن �و ولكنھ
ً
  .املرفوضات ا��دمات تلك من أ�م شاغال

 جميـــع يصـــرخ كمـــا وفحصـــھ وجســـھ مقار�تـــھ مـــن) فيفـــي( وصـــرخ الطب�ـــب أقبـــل وإذا

 بأنيــــاب وإذا البصــــر �ــــ� ي�ــــون  مــــا رع�أســــ ��ــــة إال �ــــ� فمــــا �طبــــاء جميــــع مــــن �طفــــال

  !يبكيھ بما مواله ع�� �عتدي الذي الطب�ب ساق �� تنغرس أن توشك) بيجو(

 العز�ــز ملــواله ال �لــھ، الب�ــت �ــ� قــرار وال راحــة فــال املفاجــآت ل�ــذه اتقــاء ر�طــوه إذا أمــا

  عليھ السا�ر�ن أو حولھ للنائم�ن وال
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 توعكـــھ أثنـــاء �ـــ� مـــواله جـــوار مـــن فيبـــالن صـــداقتھ إفـــراط ع�ـــ�) بيجـــو( عوقـــب ل�ـــذا

 تنج�ـــــ� ح�ـــــ� منفـــــاه، أيـــــام وحراســـــتھ مؤاســـــاتھ أتـــــو�� أن أنـــــا ورضـــــ�ت مزاجـــــھ، وانجـــــراف

  مأواه إ�� فيعود الغاشية

 الب�ـــــــت ��صــــــيات مــــــن ��صــــــية) بيجــــــو( أصـــــــبح ح�ــــــ� وج�ــــــ�ة ف�ــــــ�ة انقضــــــت ومــــــا

  واجبـــــات نفســـــھ ع�ـــــ� فـــــرض وح�ـــــ� املعـــــدودة،
ً
 ولكنـــــھ عليـــــھ، أحـــــد يفرضـــــ�ا لـــــم وأعمـــــاال

  تحســــبھ �أنــــك ع��ــــا، عوقتــــھ أو ف��ــــا قاطعتــــھ أنــــت إذ و�تــــذمر �غضــــب
ً
  مخلوقــــا

ً
 ال عــــاطال

  . . .واجب ع�� يؤتمن وال لعمل يص��

 إ�ــ� أســرع إال ذاك أو �ــذا يــدق فــال البــاب، وجــرس التليفــون  جــرس بــ�ن الفــرق  عــرف

 ومـن. عليـھ والوثـوب �عضـھ فتظـا�ر غرضـھ إ�ـ� سـبقھ �لما ا��ادم من وغضب �جابة،

 يفعــل أن �عــود كمــا يفعــل ولــم البــاب إ�ــ� أســرع البــاب جــرس ســمع إذا أنــھ ذ�ائــھ ائــب��

 وال ا��ــادم ي�ـون  حيــث املطـبخ �ـ� يــدق البـاب جــرس أن ومـع. التلفـون  جــرس �سـمع حـ�ن

 �ـ� ا��ـرس بـدق املقصـود �ـو البـاب فـتح أن عـرف ولعلھ. إليھ يجري  الذي امل�ان �� يدق

 ا��رســـ�ن بـــ�ن تفر�قـــھ ولكـــن دقاتـــھ، ســـماع أثـــر ع�ـــ� لفتحـــھ ا��ـــادم جـــرى  �لمـــا املطـــبخ

 ال�ـــ� والواجبـــات �عمـــال ومـــن والواجبـــات �عمـــال مزاولـــة ع�ـــ� بالقـــدرة لـــھ �شـــ�د براعــة

  يـدع ال أنھ أحد عليھ يفرض�ا ولم نفسھ ع�� فرض�ا
ً
  وال إ�سـانا

ً
 إال السـلم يصـعد حيوانـا

 و�توثــب يــرقص يــزال وال إ�ــ� و�عــود أمــامي فيعــدو البــاب وراء مــن �حتجــاج ب�بــاح أدركــھ

  .إليھ ا��بب وال��ب�ت الواجبة بالتحية استقبالھ ع�� أجز�ھ ح��

 مــــن أود أنــــا الرعايــــة؟ �ــــذه و�رعــــا�ي ال�شاشــــة �ــــذه) بيجــــو( �ــــ� ��ــــش الطعــــام أألجــــل

 واملـودة التـآلف أسـباب �� وأح�ام�م مالحظا��م يراجعوا أن ا��يوان طبا�ع �� الباحث�ن

 و�علقــــھ وفائــــھ أســــباب مــــن ســــ�ب شــــك وال ال�لــــب إطعــــام إنفــــ و��ســــان، ا��يــــوان بــــ�ن

  شـــك ال ولكـــن بأ�ـــ�ابھ،
ً
  للمـــودة تف�ـــم الكـــالب أن �ـــ� أيضـــا

ً
 وتـــدرك �طعـــام غ�ـــ� أســـبابا

 أن ذلــك ع�ــ� دليــل وأو�ــ� باملنــافع؛ يــرتبط ممــا لــ�س النفســية الصــلة معــا�ي مــن مع�ــ�

  نفســـــھ �عت�ـــــ�) بيجـــــو(
ً
 تا� نفســـــھ �عت�ـــــ� وال) فيفـــــي( ملـــــواله تا�عـــــا

ً
 أبيـــــھ، خـــــادم أو ألبيـــــھ عـــــا

 عــن يتــورع وال �ســقيھ وال يطعمــھ ال ف�ــو) فيفــي( أمــا. و�ســقيھ و�الطفــھ يطعمــھ وكال�مــا

 يضــع أو لسـانھ ع�ـ� يقـبض أو فيضـر�ھ بـھ يت�ـ�م وقـد مذاقـھ، �ـ� سـاغ إذا طعامـھ خطـف
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  يفتــأ وال بمثلــھ �ذى يقابــل ال ذلــك �ــل �ــ� و�يجــو عينــھ، �ــ� إصــبعھ
ً
 أشــد بالطفــل متعلقــا

  .وذو�ھ بآلھ �علقھ من

 أن املنظـــور  املعقــول  �ـــان خطــره مـــن ونجاتــھ شـــفائھ �عــد أبيـــھ مــع) فيفـــي( زار�ــي فلمــا

 وحبائـــھ، بمودتـــھ و�شـــملھ وإيوائـــھ، بإطعامـــھ �ع�ـــ� الـــذي الكب�ـــ� �ب إ�ـــ�) بيجـــو( يخفـــف

 و���ــس �عانقــھ عليــھ و��افــت غ�ــ�ه، دون  العز�ــز) فيفــي( إ�ــ� التفــت مــا أول  ألتفــت ولكنــھ

  و�ـ�ن انھبلس وج�ھ
ً
  وج�ـدنا وفرحـھ؛ حن�نـھ فـرط مـن أن�نـا

ً
  ج�ـدا

ً
 ب�نـھ التنحيـة �ـ� شـديدا

 علــم �ــ� أســتاذ منــا ســبعة وكنــا ومجامالتــھ، بتحياتــھ أر�قــھ مــا لفــرط الصــغ�� مــواله و�ــ�ن

 املـــــوظف�ن، أدبــــاء مـــــن م�ــــذب وصــــديق ،�طـــــالع جــــم أديــــب لـــــھ وأخ وا��يــــوان، الزراعــــة

 �مــ�ن ال�لــب فأ�عبنــا الســطور، �ــذه و�اتــب فيفــي دووالــ اليــافع، واب��ــا إنجل��يــة وســيدة

 و�شـ�ياق الل�فـة مـن حال ع�� �ناك من ف��جع �نا من نبعده ونحن التعب جد الودود

 الصــــلة غ�ـــ� وا��ــــازاة ال�ـــ� مــــن فيفـــي ومـــواله بيجــــو بـــ�ن فمــــاذا. �مـــاق إ�ــــ� الـــدمع تجلـــب

  ھنفســــ يحســـــب وملـــــاذا والشــــراب؟ بالطعـــــام ل�ـــــا شــــأن ال ال�ـــــ� النفســــية
ً
 وال للطفـــــل تا�عـــــا

  نفســــھ يحســــب
ً
 لعبتــــھ لي�ــــون  الصــــغ�� فيفــــي إ�ــــ� أ�ــــدوه أ��ــــم يفقــــھ ال أنــــھ ألبيــــھ؟ تا�عــــا

 واملالعبــــــــة الطفولـــــــة بوا�ــــــــ�ة وقر�نـــــــھ نــــــــده أنـــــــھ يفقــــــــھ قـــــــد ولكنــــــــھ وعشـــــــ��ه، وحارســـــــھ

  والشراب والطعام املنافع وشائج غ�� وا��ة حال �ل ع�� و�� الص�يانية،

 ال) بيجـو( أن النفسـية للصـالت ال��مـاء ا��الئـق راكإد ع�ـ� الداللـة �ـ� �ـذا و�شـبھ

 ح�ـــــ� أســـــمھ ع�ـــــ� النـــــداء �ســـــمع وال رؤ�تـــــھ إ�ـــــ� يرتـــــاح وال حمـــــزةأحمـــــد  )الطـــــا��( يطيـــــق

  يحسـبھ
ً
 لــھ و��ـش) دمحما( امل�ـ�ل  فـراش يــألف �ـذا مـع و�ـو و�قصــاء، بالعقو�ـة لـھ ��ديـدا

 �ــذا بــ�ن عنــده التفرقــة �ــذه �انــت فلــم. . . الطر�ــق و�ــ� امل�ــ�ل  �ــ� مصــاحبتھ إ�ــ� و�ســ��يح

 يتعاطـــاه الــذي الــدواء بتجر�عـــھ) دمحم( صــديقھ و�ز�ــد الطعـــام، لــھ يقــدم كال�مــا وذاك؟؟

  السعال لعالج
ً
) حمـزة أحمـد( الطـا�� أن غ�ـ�. النفـور  أشـد منـھ و�نفـر يمقتھ و�و أحيانا

 ) بيجــــو( يتحا�ــــ��
ً
 و�حتمــــل بمثلــــھ، و�لقــــاه بجفائــــھ) بيجــــو( ف�شــــعر النجاســــة مــــن خوفــــا

  .إليھ و�أ�س بھ يحتفي ألنھ زميلھ من والغصص جر�عالت

 ال ف�ـــو رؤ���ــا عـــن غافــل و�ـــو بالعصــا ملســـتھ إذا أنــك الفكر�ـــة) للمعــا�ي( إدراكـــھ مــن

  يحســبك وال يحفــل وال يبــا��
ً
  أو غاضــبا

ً
 أن ورأى إليــك ألتفــت إذا ولكنــھ لعقابــھ، قاصــدا
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 �ســـــف عليـــــھ ظ�ـــــر أو الرعـــــب، عليـــــھ ظ�ـــــر ��ـــــا تخوفـــــھ ال�ـــــ� التأديـــــب عصـــــا �ـــــ� العصـــــا

 ســــــيده اســــــ�ياء و�ــــــو وأملـــــھ، الضــــــرب مع�ــــــ� غ�ــــــ� مع�ـــــ� بالعقــــــاب يقــــــرن  �أنــــــھ والتوســـــل،

  .العقاب عدة لھ وأعداده

 املكتبــة �ــ� ي�ــون  مــا أفيــد و�ــو أنــ�س، ومخلــوق  مفيــد مخلــوق ) بيجــو( أن وا��الصــة

 �عــــض أقـــرأ وأنـــا جليلـــة فوائــــد يديـــھ ع�ـــ� اســـتفدت ألن�ــــ� ظل�ـــا، و�ســـ�ثقل يبغضـــ�ا ال�ـــ�

  .�جتماع وعلم النفس علم �� ا��ديثة تبالك

 �ف�ــار؛ تبــادل مــن وأنجــع أنفــع والتعلــيم ال��بيــة �ــ� التعــاطف أن الــنفس علــم يقــول 

  أســـرع الكـــالب أن منـــھ أرى  ألن�ـــ� ذلـــك، �ـــ� يؤكـــد و�يجـــو
ً
 �ـــ� أرفـــع و�ـــ� القـــردة، مـــن �علمـــا

 عاشــــــرت ��ــــــاأل الــــــتعلم �ســــــرعة القــــــردة الكــــــالب فاقــــــت وإنمــــــا و�دراك؛ الت�ــــــو�ن مرتبــــــة

 تركيـــــــب و�ي��ـــــــا ب�نـــــــھ يتقـــــــارب لـــــــم وإن العاطفـــــــة و�ي��ـــــــا ب�نـــــــھ فاتصـــــــلت طـــــــو�ال ��ســـــــان

  .والدماغ �عصاب

 ا��ــــــرب وإن ت�بـــــدل، ال الغرائـــــز إن) الفاشـــــية( أنصــــــار مـــــن �جتمـــــاع علمـــــاء و�قـــــول 

 النا�ـــــ��ن ون�ـــــ� بالســـــالم، الـــــواعظ�ن لـــــوعظ فائـــــدة فـــــال ��ســـــان، غر�ـــــزة والعـــــدوان

 سـاللة مـن تحـدر قـد ألنـھ ادحـاض، أيمـا ذلـك يـدحض و�يجـو. واملسـاواة والعـدل باإلخاء

 �ــان وقــد وا��مــالن، �طفــال حــارس أصــبح ح�ــ� واملصــا�عة ال��بيــة بــھ زالــت فمــا الــذئاب

  .الضأن أبناء من كب�� أو صغ�� و�ل ��سان، ب�� من طفل �ل آفة ذلك قبل

 صـــاحب) بـــافلوف( مالعظـــي الرو�ـــ�� للعـــالم الشـــراح أحســـن مـــن بحـــق) بيجـــو( و�عـــد

 �ســيل ال�لـب أن جــرب فأنـھ. . . الروســية الكـالب مــن بيجـو أخــوان �ـ� املشــ�ورة التجـارب

 منـــھ، مقر�ـــة ع�ـــ� ا��ـــرس ودق لـــھ الطعـــام تحضـــ�� بـــ�ن فقـــرن  الطعـــام، شـــا�د إذا لعابــھ

 ذلـك ع�ـ� فب�ـ� الطعـام، رؤ�ـة ت�ـ�بھ لـم ولو ا��رس دق �لما كذلك يتحلب بفمھ فإذا

 علمــــاء وجـــاء ا��ســـدية، وظـــوا�ره الشـــعور  ومصــــاحبات العواطـــف مقارنـــات �ـــ� مذ�بـــھ

 والعــــادات وا��شـــع ا��ــــوف عـــالج �ــــ� شـــ�� فوائـــد ذلــــك مـــن فاســــتفادوا وال��بيـــة الـــنفس

 بال�ـ��ء ا��يـف ال�ـ��ء يقرنون  فجعلوا �طفال، �عض �� عالج�ا يصعب ال�� الذميمة

 الـــــذي املـــــرذول  �ـــــ��ءال و�قرنـــــون  يخشـــــاه، وال إليـــــھ �ســـــكن أن الطفـــــل ليعـــــودوا ا��بـــــوب
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 ذمـــــيم عـــــن ليقلـــــع إتيانـــــھ، مـــــن و�نفـــــره عنـــــھ يصـــــده الـــــذي املـــــز�� بال�ـــــ��ء الطفـــــل يحبـــــھ

  بدا�ة ا��الل
ً
  .إ��اح وال أمر �غ�� وعفوا

 أبنــاء مــن لواحــد فيــھ �ول  الفضــل �ــان الــذي النــافع املــذ�ب ل�ــذا مفســر خ�ــ� بيجــو

 �ـانوا أل��ـم والطـوق، السلسـة مـن إليـھ أ�غـض ولـ�س �ول  م��لـھ �ـ� ع�دتھ فقد ج�سھ،

 ولــ�س عنــدي جــاء فلمــا وفضــولھ، �عبثــھ أ�ــ�ر�م �لمــا الــدار حديقــة �ــ� ��مــا يقيدونــھ

 إليــــھ �شـــياء أحــــب مـــن والطــــوق  السلســـة أصــــبحت ف��ـــا أطلقــــھ واســـعة حديقــــة للم�ـــ�ل 

 مـــــع يخـــــرج أن والطـــــوق  بالسلســـــة ر�ـــــط �لمـــــا �عـــــود ألنـــــھ واب��اجـــــھ، طر�ـــــھ إ�ـــــ� وادعا�مـــــا

  !ا��الء �� والر�اضة للمرح املنذورة ساعتھ وقضاء قالطر� لغشيان ا��ادم

 ��ــــدايا�ا يت�ــــ�ع شــــ�� وفضــــائل وتف�يم�ــــا، تفســــ���ا �ــــ� �شــــارك أخــــرى  فنــــون  ولبيجــــو

 بيجـــو والصـــديق بيجـــو لألســـتاذ تقـــدير مـــن حســـ�نا �ـــو ملـــا �ـــذا �عـــض �ـــ� وإن ومزايا�ـــا،

 ونـــأ�س منـــھ �ســـتفيد مـــا لفـــرط عليـــھ، �ســـطو أن نخ�ـــ�� الـــذي. . . بيجـــو الكـــر�م والزائـــر

  .إليھ
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  �سماء فلسفة

   

  ســـتورز رونالـــد الســـ�� أقـــام
ً
 مصـــر حـــوادث مـــن كث�ـــ� �ـــ� واشـــ��ك القـــا�رة، �ـــ� طـــو�ال

  نفســــھ وأعطــــى و�عــــد�ا، العظ�ــــ� ا��ــــرب قبــــل �د�ــــى والشــــرق 
ً
  نصــــ�با

ً
 املتعــــة مــــن وافيــــا

 خاف��ـــــا بالسياســــة اشــــتغالھ جانــــب إ�ــــ� والتصــــو�ر املوســــيقى والســــيما والفنــــون  بــــاألدب

 و�ــان نظــارة، إ�ــ� ديــوان مــن) �وقــاف( تحو�ــل �ــ� البحــث أيــام مــرة لقيتــھ وقــد. وظا�ر�ــا

 ( يومئـــــذ
ً
  ســـــكرت��ا

ً
 برناردشـــــو بروايـــــات الكـــــالم فبـــــدأنا ال��يطانيـــــة، الو�الـــــة لـــــدار) شـــــرقيا

: فقـــال الوطنيـــة و�دارة �حـــتالل أعمـــال إ�ـــ� اســـتطردنا ثـــم ا��ـــديث، �نجل�ـــ�ي  والنقـــد

 وال! أجن�يـة رقابـة عل��ـا لـ�س ال�ـ� الوحيـدة املصـ��ة ألنـھ مختـل �وقـاف نديوا أن أظن

  �ـــــان أم منــــھ لســـــان �فـــــوة أ�انــــت أدري 
ً
  لغــــوري ســـــ��ا

ً
 مـــــن �ســـــت�يحھ مــــا ملقـــــدار واختبـــــارا

: لـھ فقلـت. ا���ومـة رقابـة إ�ـ� وتحو�ل�ـا �وقـاف صـدد �� م�� مسمع ع�� و�راء �قوال

  أعظــم �ســكندري  البلــدي ا��لــس إن
ً
 بالرقابــة مملــوء و�ــو �وقــاف ديــوان مــن اخــتالال

 �عــــد يقــــول  و�ــــو وانصــــرفت آخــــر، حــــديث �ــــ� وأخــــذنا �ول  كالمــــھ فاســــتدرك. �جن�يــــة

 يـزال ال صـاحبك: (و�ي�ـ� ب�نـھ التعـارف واسـطة �ـان الـذي رو�ـ� حس�ن لألستاذ انصرا��

  )الشباب بداية ��

 تلــــك �ــــ� بــــھ حــــدث�� مــــا وم��ــــا الكث�ــــ�ة بمشــــروعاتھ ســــمعت ولك�ــــ� ذلــــك، �عــــد أره ولــــم

 الغـــرب بـــ�ن والفكر�ـــة �دبيـــة الصـــالت �عـــض وإ�شـــاء) املؤ�ـــد( �ـــ�يفة �إحيـــاء الز�ـــارة،

 كتابـھ الشـ�ر �ـذا �ـ� إلينـا وصل ثم. واملصر��ن �ور�ي�ن من املثقف�ن أيدي ع�� والشرق 

 وق�ـ�ص وفلسـط�ن مصـر �ـ� حياتـھ تـار�خ وضمنھ مشرقيات، أو) �شر�قات( أسماه الذي

 باملالحظـــات حافـــل كتـــاب �ـــو فـــإذا القر�بـــة، الشـــرقية �قطـــار مـــن وغ���ـــا العـــرب الدو�ـــ

 واملتا�عــة للنــاس املراقبــة حســن فنــان سيا�ــ�� رجــل �عليقــات مــن ي�تظــر كمــا واللمحــات

 ســـاقھ ر�مـــا خطـــأ واللمحـــات املالحظـــات �ـــذه �عـــض �ـــ� أخطـــأ ولقـــد. و�حـــوال ل��ـــوادث

 �ــ� أردت ولك�ـ� آخــر، مقـال �ــ� �عضـھ بيـان إ�ــ� د�عـو  ولعلنــا. والتنميـق الزخرفــة حـب إليـھ

 �م�ـ�ة قصـر �ـ� وا��صـيان ا��ـدم أسـماء ع�� الحظ�ا مالحظة عند أقف أن املقال �ذا

 تخــرج قلمــا والر�ــاح�ن ا��ــوا�ر محا�ــاة �ــ� محصــورة أ��ــا و�ــ� القصــور، مــن وغ�ــ�ه نــاز��
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 مــن أنــاس و�ــ�ن بي�ــ� ف��ــا البحــث ودار �وقــات �عــض �ــ� �ســماء ��ــذه عن�ــت ألن�ــ� ع��ــا،

  فعللو�ـا العليـا، املصـر�ة املـدارس �ـ� الـنفس �علم املشتغل�ن
ً
 اعتقـدت مـا يخـالف �علـيال

  والعبيد الزنوج تار�خ عن املتواتر يوافق وال

 ا��ـوا�ر، أسـماء مـن اسـم لـھ زن�ـ� خـادم إل��ـا فـدخل العامـة املكتبـات إحدى �� كنا

 ا��ـدم؟ �ـؤالء أسـماء �ـ� فعلـھ يفعـل قصالـن مركـب( تـرون أال: معنـا واقـف أستاذ فقال

  !)�سماء بنفاسة فيعوضو��ا القيمة بخس من ل�م بما �شعرون إ��م

 �ســماء يختــارون الزنــوج ا��ــدم أن لــو الوجــھ ذلــك ع�ــ� �ســتقيم التعليــل �ــذا و�ــان

 أ��ـــــم الواقـــــع ولكـــــن �شـــــ��و��م، الـــــذين والســـــادة النخاســـــون  ل�ـــــم يختار�ـــــا وال ألنفســـــ�م

 والر�ـاح�ن ا��ـوا�ر بأسـماء وال العر�يـة باللغـة معرفة غ�� وع�� م��م، معل �غ�� �سمون 

  غ���ا �� أو ف��ا

 رغبـــة ال ال�ســـمية �ـــ� امل��وظـــة �ـــ� الســـادة رغبـــة أن �ـــ� يبـــدو مـــا ع�ـــ� ا��قيقـــة وإنمـــا

 بــ�ن أنــواع أر�عــة مــن نــوع ع�ــ� العبيــد �ســمية يقصــرون ول�ــذا املبيعــ�ن، وا��ــدم العبيــد

 أو التفـــاؤل، ألفـــاظ أو ا��ميلـــة، الر�ـــاح�ن مـــن شـــا���ا ومـــا لنف�ســـةا املقت�يـــات: �ســـماء

  عبـــد ف�لمـــة وإال الـــوالدة، ف��ـــا تمـــت أو الشـــراء ف��ـــا تـــم ال�ـــ� و�يـــام الشـــ�ور 
ً
 إل��ـــا مضـــافا

 بالتفـاؤل  �شـعر ومـا الباسـط وعبـد الكـر�م وعبـد هللا كعبـد �ا��سـ� هللا أسـماء مـن اسـم

  خاصة والدعاء

 �ـــأ��م وأملـــاس ولؤلـــؤ و�ـــاقوت ومرجـــان وف�ـــ�وز  بجـــو�ر �ســـمون  والعبيـــد فا��صـــيان

 مـن �ـأ��م ونـرجس و�ـافور  بر�حـان �سـمي��م ��ـذا و���ـق صـاح��ا؛ ��ـا يبـا�� نف�سة قنية

  البيوت �� والز�نة التجمل أدوات

 �عـــــد بـــــا���� و�ست�شـــــار التفـــــاؤل  ع�ـــــ� يـــــدل بمـــــا �ســـــمون  ف�ـــــم �ـــــذا يكـــــن لـــــم فـــــإن

 إ�ـــ� ومـــا قـــدم وخـــوش خ�ـــ� وقـــدم وفرحـــات وســـرور و�خيـــت �ســـعيد فيـــدعو��م شـــرا��م،

 العبيـــد ال أســلفنا كمـــا املــال�ون  �ــم ذلـــك �ــ� وامل��ـــوظ والرجــاء؛ التم�ــ� ألفـــاظ مــن ذلــك

  وا��واري 

 واملواســم والشـ�ور  �يــام أسـماء ف��ــا تك�ـ� العبيــد فأسـماء ذاك وال �ــذا يكـن لــم فـإن

 حــــــــ�ن مــــــــالك��م ألن ور�يــــــــع، وعيــــــــد ومحــــــــرم ورمضــــــــان وشــــــــعبان وجمعــــــــة خمــــــــ�س مثــــــــل
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 فيـــھ �ـــان الــذي الشـــ�ر أو اليــوم اســـم غ�ــ� ��ـــا �ســمو��م ســـمة ل�ــم �عرفـــون  ال �شــ��و��م

  الشراء

 مـــن جم�ـــرة �عـــ�ش حيـــث أســـوان بلـــدي �ـــ� ودالال��ـــا �ســـماء �ـــذه باستقصـــاء عن�ـــت

  الدراو�ش أيام بقايا من جار�ة أو عبد فيھ ي�ون  ال ب�ت يندر وحيث السود، الزنوج

 عصــبة( البلــدة أن وحــد�ا أســما��م مــن �ــ� فتبــ�ن نفســ�مأ �ســواني�ن إ�ــ� التفــت ثــم

 �مر�كيـة، القـارة عـدا مـا القـارات جميـع إ�ـ� أصول�م ترجع أناس ف��ا يلتقي ��يبة) أمم

 أو عر�ـي �ـو مـن ومـ��م العراق، وأع�� فارس من أو كردي أو تر�ي أصلھ �� �و من فم��م

 ال و�عضـــــ�م البلقـــــان، �ـــــلأ مـــــن أم �شـــــنا�� أو مجـــــري  �ـــــو مـــــن ومـــــ��م ح��ـــــ��، أو مغر�ـــــي

  �لقاب �� وإضافات حروف عل��ا دلت وإن �صول  �ذه يذكرون

 بالـدالالت أحفـل كنـت كمـا والتار�خيـة ا��غرافيـة بالـدالالت أحفـل أكـن لـم أن�� ع��

 و�شـــابھ ��ســـان قرابــة ع�ـــ� دليـــل �ــل مـــن أمتــع دليـــل �ـــذه ففــي و�جتماعيـــة، النفســية

  الد�ور  وآماد وال��اري  البحار بي��م باعدت إنو  ال�شر ب�ن وا��وا�� العقائد

 تحق�ــ� ألقــاب أ��ــا وأحســب وا��شــرات، الكــالب بأســماء يــدعون  ألنــاس أ��ــب كنــت

  ��ـــــا فعرفـــــوا علـــــ��م غلبـــــت ثـــــم املـــــاجنون  امل��كمـــــون  أو �عـــــداء علـــــ��م أطلق�ـــــا
ً
 مـــــن بـــــدال

 ��ــــا دعــــا�م ال�ــــ� أســــماؤ�م �ــــ� وا��شــــرات الكــــالب أســــماء أن علمــــت ولك�ــــ� أســــما��م،

  ذلـك إ�ـ� قصدوا و�م�ات �باء وأن وأم�ا��م، آباؤ�م
ً
 �بنـاء، أولئـك ل�ـم ليعـ�ش قصـدا

 و�ـأنف املـوت فـ��م ل���ـد امل�ينـة وا��شرة ���م با��يوان و�ش��و��م يحقرو��م �أنما

  !إليھ أخذ�م من

 والشــرق  القديمــة ومصــر القديمــة يونــان �ــ� ســار�ة �انــت العقيــدة �ــذه أن وال��يــب

 بــــاألرواح تــــؤمن ال�ــــ� �فر�قيــــة القبائــــل �عــــض �ــــ� اليــــوم ح�ــــ� ســــار�ة تــــزال وال يم،القــــد

 إحـــدا�ا شـــ�� بمحصـــنات م��ـــا وتحصـــ��م وصـــغار�ا، أطفال�ـــا ع�ـــ� م��ـــا وتخـــاف الشـــر�رة

 ) معاو�ـــــة( اســـــم أن شـــــك وال. �شـــــاع��ا أو �ســـــماء حقـــــارة
ً
 �عـــــاوي  ال�ـــــ� ال�لبـــــة و�ـــــ� مـــــثال

 و��قــــارة إليــــھ ومــــا �ر�ــــرة اســــم إل��ــــا يمــــت مــــاك العقيــــدة، �ــــذه إ�ــــ� بصــــلة يمــــت الكــــالب

 أو ��ـا التخو�ـف �ـو وذاك ف��ا، الشر�رة �رواح تز�يد غ�� آخر س�ب و�شاع��ا �سماء



80 
 

 مـن أسـالف�م أن و�عتقدون  ��ا يت���ون  �قدمون  �ان حيث املعبودة) الطواطم( اح��ام

  سالل��ا

 �سـ�� عل��ـا �غـارة من خوف �� تزال وال الغارة ع�� �ع�ش ال�� املقاتلة القبائل ففي

  يدعونـــھ مـــن بيـــ��م وتـــرى  �عـــداء، يكـــره بمـــا الرجـــل
ً
  أو ذئبـــا

ً
 أو جمـــرة أو حنظلـــة أو أســـدا

 
ً
  واملنفرات ا��وفات من ذلك إ�� وما حر�ا

  الرجــــل �ســــ��) بــــالطواطم( تــــؤمن �انــــت أو تــــؤمن ال�ــــ� القبائــــل و�ــــ�
ً
  أو �لبــــا

ً
 أو �علبــــا

 
ً
  أو صقرا

ً
 أبنـاء �سـ��ا وإن �عناو���ـا الباقيـة القديمـة الطـواطم ل أصـو  مـن يتفق كما �سرا

  القبيلة

 بأســـــما��م البـــــوح يكر�ـــــون  إ��ـــــم الفطـــــرة ع�ـــــ� ال�ـــــ� القبائـــــل بـــــ�ن الســـــائحون  و�قـــــول 

 عرفــــــھ مــــــن ��ســــــان مــــــن جــــــزء �ســــــم أن العتقــــــاد�م ع��ــــــا، �ســــــأل�م بمــــــن و�ســــــ��يبون 

  واتخــــــذه واملـــــــرض الشـــــــر أرواح صــــــاحبھ ع�ـــــــ� �ســـــــلط أن اســــــتطاع
ً
 عليـــــــھ قـــــــذفي �ـــــــدفا

 �ــذه عــن م��فعــون  �عيــدون  أننــا نحســب ا��ــدث�ن املتحضــر�ن ونحــن. وامللمــات املتاعــب

 ( �ســـــمع ح�ـــــ� �دميـــــة، العقــــول  طبقـــــات مـــــن املســـــفة الطبقــــة
ً
 اســـــم عـــــن �ســـــأل) �ــــ�ارا

 نتــو�م، ممــا أقــرب الفطــر��ن و�ــ�ن بي�نــا املســافة أن فــنعلم أمــھ واســم بال�ــ�ر املقصــود

  الضغينة ساعة أو الفزع ساعة ��بطون  من إل��ا ��بط ��ال الظالم سراديب �� والسيما

  تتمثل وحاضر�ا ماض��ا ب�ن �مة حياة أن ر�ب وال
ً
 أن فـنعلم أبنا��ـا؛ أسماء �� كث��ا

 �ـــ� إنمــا أرضــية أو �انـــت ســماو�ة الطبيعيــة الظـــوا�ر �ــ� أســماؤ�ا تنحصـــر ال�ــ� �قــوام

 وأن وال�ســـاء، الرجـــال لتمي�ـــ� الظـــوا�ر �ـــذه غ�ـــ� العالمـــات مـــن تـــدرك لـــم فطر�ـــة أقـــوام

 والعطــار والز�ـات والقصـاب وا��ـداد �النجـار الصـناعات أسـماء ف��ـا تظ�ـر ال�ـ� �قـوام

  تقـــــــدمت قـــــــد والعقـــــــاد
ً
 العنـــــــاو�ن ف��ـــــــا تظ�ـــــــر ال�ـــــــ� �قـــــــوام وأن ا��ضـــــــارة، �ـــــــ� أشـــــــواطا

 ال�ـ� �قـوام وأن الطبقـات، ومراتـب ال�شـر�ف وألقـاب امللـك بذخ عرفت قد �جتماعية

 يــذكر وال�ــ� املاشــية، ورعايــة الغــزو  ع�ــ� درجــت قــد والعــداء والــبطش ا��ــرب ف��ــا ذكريــ

 وفلســفة الــدين مــن بقســط أخــذت قــد الفضــائل وأوصــاف والصــالح والرشــد ال�ــدى ف��ــا

  وتراكي��ا �سماء معا�ي عل��ا تنم ما ذلك ع�� وقس �خاء،
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 مصــر �ــ�) تفيـدة( اســمف. �ســماء �عـض مــن السيا�ـ�� �مــة تــار�خ اسـتطلعنا ر�مــا بـل

  �ـــــــانوا املصـــــــر��ن أن ع�ـــــــ� يـــــــدل
ً
 ا���ـــــــوم�ن �شـــــــبھ بـــــــال��ك ي�شـــــــ��ون  �زمـــــــان مـــــــن زمنـــــــا

 الــواو ينطقــون  أل��ــم) توحيــدة( مــن ال�ــ�ك �ــ�فھ عر�ــي أصــلھ �ــ� �ســم إذ با��ــاكم�ن،

  ا��ا�اة نقل ع��م نحن ونقلناه تفيدة فأصبح ا��اء، ينطقون  وال فاء

 واســـم اســـمھ داللـــة مـــن الرجـــل إل��ـــا ي�ت�ـــ� ال�ـــ� ماعيـــة�جت الطبقـــة عرفـــت ر�مـــا بـــل

  فاألغنيــاء أبيــھ،
ً
 قلمــا واملثقفــون  الــرزاق، عبــد أو الغ�ــ� �عبــد أبنــاء�م �ســمون  قلمــا مــثال

 فالرجــــــل مف�ومــــــة، ملناســــــبة إال و�ــــــالد أمــــــاكن إ�ــــــ� امل�ســــــو�ة باألســــــماء أبنــــــاء�م �ســــــمون 

 �ـــ� أو ا���شـــة أو ا���ـــاز ��ـــ يولـــد لـــم و�ـــو) ح��ـــ��( أو) ��ـــازي ( ابنـــھ �ســـ�� ال املثقـــف

 م�ـان �ـ� وال مرسـية �ـ� يولـد لـم و�ـو) مر�ـ��( ابنھ �س�� وال ح�شية، وعالقة �� موسم

  املناسبات من ذلك شابھ وما العباس أ�ي املر��� جوار إ��

 امـــرأة أو رجـــل اســـم ســـمعت إذا ذر���ـــا وت�ـــو�ن �ســـرة تـــار�خ مـــن بقـــ�س أملمـــت ور�مـــا

 أو ثـالث أخـوات ل�ـا ب�ـت اسـم أ��ـا فـاعلم) قنعنـا( باسـم الصـعيد �ـ� سـمعت فـإذا. . . م��ا

 الغـيظ عـن �شـف مما و�كذا) حمدنا( و�خرى ) رض�نا( إحدا�ن �س�� أن و�غلب أر�ع،

  والش�اية التمرد من ذلك مع ا��وف وعن

 مظلـــم، و�ـــو و�ـــدر دمـــيم، و�ـــو حســـن: مســـميا��ا تكـــذب كث�ـــ�ة أســـماء �عـــرف ونحـــن

  أعـرف ال ولك�ـ� �يـذاء، شديد و�و وسليم ب،�اذ و�و وصادق ذليل، و�و وعز�ز
ً
 اسـما

) املتو�ـــل( ا��ليفـــة جار�ـــة) قبيحـــة( اســـم مـــن والظـــرف ا��ـــون  ع�ـــ� أدل مســـماه يكـــذب

 ��ســان يفاجــأ أن مــرة ألــف و���ــ� ا��مــال؛ وروعــة بالصــباحة جوار�ــھ أشــ�ر �انــت وقــد

 ســمع ومـن. يملئـ ومخ�ـ� قبــيح بمـرأى رجـاؤه فيخيـب ا��ســن ي��قـب أن مـن املفاجـأة �ـذه

 يحسـب ف�ـو) جميلة( اسم سمع من أما و��ت��، ل����� �س�� بجمال قنع) قبيحة( اسم

  ا��مال من العليا الذروة �� ا��ميلة �ذه ير لم إن مخدوع مغبون  أنھ

 أن �شــــــوقھ ملــــــن نمــــــوذج تقــــــدم وفيمــــــا ��ايــــــة، لــــــھ ل�ســــــت بحــــــث �ســــــماء فلســــــفة إن

  فيھ �س��سل
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  ا��اسم ا��د

   

 مــا لــھ وتفصــل ترســلھ: برأســھ تثــق وال بقدميــھ تثــق الــذي �الرســول  قــلع العقــول  مــن

سـلف لــم طــارئ  طــرأ فــإذا حالــة، �ــل �ــ� �عمـل
ُ
 ح�ــ� تصــر�ف وال عمــل فــال وصــية فيــھ لــھ �

 أو تــــراه كمــــا حســــن وإمـــا بــــأمر، م�ــــ�وك أو بـــأمر معمــــول  إمــــا عنـــده فال�ــــ��ء. إليــــك يرجـــع

  �مور  ب�ن تدرج وال توسط وال تراه، كما قبيح

 ير�ـد، كمـا تحصـيلھ إليھ ت�ل ثم بمرادك تن�ئھ: املفوض �الرسول  عقل العقول  ومن

  �شاء ح�ن �شاء ما يقسم أن لھ تدع بل ترا�ا، كما �مور  تقسم وال تمنع، وال ت�يح فال

 أو أبـيض إمـا عنـده فال�ـ��ء الكـالم؛ �ـ� ا��اسـمة ا��ـدود عـن لھ غ�� ال �ول  العقل

  ي�ــــون  أن يجــــوز  وال م�ــــ�وك؛ أو ذمــــأخو  وإمــــا مــــر، أو حلــــو وإمــــا أســــود،
ً
 حــــال �ــــ� مــــأخوذا

  ي�ـــــون  أن وال حـــــال، �ـــــ� وم��و�ـــــا
ً
  حلـــــوا

ً
 البيـــــاض بـــــ�ن ي�ـــــون  أن وال واحـــــد، وقـــــت �ـــــ� ومـــــرا

 الـذي املوقـع حسـب وع�ـ� والظـالم، الضـياء حسـب ع�ـ� �سـود وتـارة ي�ـيض تارة والسواد

  إليھ منھ تنظر

 بـــ�ن الــدرجات يـــرى  ألنــھ إل��ــا، يحتـــاج وال ا��اســمة با��ــدود يتقيـــد ال الثــا�ي والعقــل

  �ش�ال ب�ن ال�شكيالت و�رى  �لوان، ب�ن الظالل و�رى  املسافات،

  ي�ـون  ال عنــده فال�ـ��ء
ً
  وال وحسـب، �عيــدا

ً
  ي�ـون  وإنمــا وحسـب، قر�بــا

ً
 بمقــدار �عيــدا

  كــــذا
ً
 مــــا ســــائر ذلــــك ع�ــــ� وقــــس الــــدرجات؛ بــــ�ن مقســــومة القــــرب مــــن درجــــة ع�ــــ� وقر�بــــا

  و�عيھ و�حده يدركھ

  املفوض العقل ومن امل��ر العقل من نصي��ا مقدار لنا تب�ن �مم غاتول

 ا��ــدود عــن أ�ــ�ا��ا �ســتغ�� قلمــا ال�ــ� اللغــة �ــ�) الظــروف( ف��ــا تقــل ال�ــ� فاللغــة

 إال �خـــتالف، وجـــوه يـــدر�ون  وال الفـــروق يج�لـــون  أل��ـــم املفروضـــة، و�وامـــر ا��اســـمة

 املم�ـــــ� ال�ـــــ��ء مبلـــــغ أو النقـــــيض، مـــــن النقـــــيض مبلـــــغ و�تضـــــاح الظ�ـــــور  مـــــن بلغـــــت إذا

  العالمات من �غ���ا �ش�بھ ال �عالمة
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 أل��ــا املتصـرفة، العقـول  أو املفوضـة العقــول  لغـة �ـ� الظـروف ف��ــا تك�ـ� ال�ـ� واللغـة

 ع�ــــ� الواحــــد العمــــل وتــــري  الكب�ــــ�، ا��اســــم ا��ــــد عنــــد تقــــف فــــال الصــــغ�� الفــــرق  تمــــح

  محتوم دمحدو  واحد ش�ل �� تحصره فال متعددات، أش�ال

 الــدرجات وتقســيم الصــغ��ة، الفــروق �ــذه بإظ�ــار الكفيــل �ــو اللغــة �ــ�) الظــرف( و

 نــاس أمــام إذن فــنحن اللغــات مــن لغــة �ــ�) الظــروف( رأينــا فــإذا. الواســعة املســافات بــ�ن

 ح�ـــ� ت�تظـــر وال بواط��ـــا مـــن الف�ـــم �ســـت�بط عقـــول  أمـــام أو محـــدودين، غ�ـــ� متصـــرف�ن

  املثال ذاك ع�� ذاك ف���وا �كذا، �ذا أف���: ل�ا يقال

  :س�ب�ن من لس�ب التصرف عن ���ز العقول  وأن تقل،) الظروف( أن وأحسب

 الفــرائض وإســناد عليــھ �وامــر إمــالء العقــل فيتعــود �ســ�بداد، ع�ــد طــول  أحــد�ما

 خطــوة �ــل �ــ� وال�سـديد �رشــاد و��تظــر يتصـرف، ال ثــم و�طيــع يـؤمر بمــا فيصــدع إليـھ،

  جديد طارئ  �ل وعند

 ومـــــذا�ب العمــــران مســــالك ف��ــــا ت�شـــــعب لــــم محــــدودة ب�ئــــة �ـــــ� �مــــة �شــــأة لثــــا�يوا

 ف��ــــا محــــل فــــال شاســــعة، �عيــــدة ومســــافات بــــارزة، كب�ــــ�ة فــــروق ف��ــــا مــــا ف�ــــل التفك�ــــ�،

  �لوان ب�ن امل��ددة للم��ة وال الصغ��ة للدرجة وال الدقيق للفرق 

 مـن أو ا��ر�ـة مـن ��انصـي فتعـرف اللغـات من اللغة) م��م( تفتح أن �ستطيع وأنت

 ال�ــــ� أو املصــــوغة) الظــــروف( عالمــــة و�ــــ� تخطــــئ، ال ال�ــــ� العالمــــة بتلــــك العمــــران ســــعة

  و�فعال �سماء من صياغ��ا �س�ل

 و�ـــــ�كة ال�شـــــفي، و�ـــــ�كة �لـــــم، و�ـــــ�كة الســـــرور، �ـــــ�كة ��ســـــان ي�ـــــ�ك

 و�ــــ�كة وا��كمــــة، املعرفــــة و�ــــ�كة الطــــ�ش، و�ــــ�كة الرصــــانة، و�ــــ�كة الــــ��كم،

 إذا �ــ�ك و�لــھ و�ســ��خاء؛ ا��ــون  و�ــ�كة والعــزة، القــوة و�ــ�كة والبال�ــة، ا���ــل

  الظروف؟ من مم�� يم��ه لم إن �سم �ذا يفيد فماذا. . . اللغة �� اسمھ إ�� نظرت

  وتقول 
ً
 أو املتصـرف العقـل فـيف�م) ا��ـ�ن �ـ�اعة: (قصـيدة أو مقـال عنوان �� مثال

  تقول  ما مع��) الظروف( عقل
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 و��ـ�ر ال�ـ�ك �ـ� �غـرب ح�� في��ب ا��اسمة ا��دود عقل أو ملغلقا العقل أما

. يلتقيـــان وال جـــ�ن وإمـــا �ـــ�اعة إمـــا عنـــده املســـألة ألن العنـــوان، بـــذلك إليـــھ يلقـــي ممـــن

 �ـ� وال�ـ�اع ا��بـان وأن �حيـان، �عـض �قـدام إ�ـ� يـؤدي قـد ا��ـ�ن أن علمھ �� ول�س

  سيان املواقف �عض

 العنـــاو�ن، تلـــك مـــن) بـــالتفرنج( ينعتونـــھ �ـــانوا ملـــا نا��امـــدي اســـتغراب �ـــان �نـــا ومـــن

 جميـــع بـــ�ن شـــا�ع وصـــف ولكنـــھ الفرنجـــة، ع�ـــ� املوقـــوف بالوصـــف وال بـــالتفرنج �ـــو ومـــا

 وصــــاية ع�ــــ� أو) ا��اســــمة ا��ــــدود( وصــــاية ع�ــــ� وخرجــــت رشــــد�ا بلغــــت ال�ــــ� العقــــول 

  و�ضافات الظروف بي��ا تم�� ال ال�� و�فعال �سماء

. ســــمع مــــا ع�ــــ� �ع��اضــــات و�قــــيم يتحــــذلق حاســــم عقــــل ف�ــــامإ مــــن أصــــعب ولــــ�س

  قلت إذا فأنت
ً
 التفر�قـات أصـدق مـن تفر�ـق فـذلك مظلـم، والليل م���ء ال��ار إن: مثال

 العقــــل و�ســــمعھ و�لــــة، ألول  �عنيــــھ مــــا فــــيعلم املتصــــرف العقــــل �ســــمعھ: �ضــــداد بــــ�ن

 �عـــــــض ي�ـــــــ��ء الك�ر�ـــــــا�ي النـــــــور  إن كيـــــــف؟: لـــــــك فيقـــــــول  املتحـــــــذلق ا��ـــــــدود ا��اســـــــم

 ع�ـــ� وقـــس! بال��ـــار ا���ـــرات �عـــض ع�ـــ� الظـــالم لتلقـــى الســـتائر وإن بالليـــل، ا���ـــرات

 والتــواء التصــرف وقلــة وال��ــز الضــيق مــن عليــھ تــنم ومــا �ع��اضــات �ــذه أمثــال ذلــك

  التفك��

 إن: تقـول  أن عليـك وجـب فقـد وأشـبا�ھ �ع�ـ�اض ذلك تمنع أن أردت إذا فانك وإال

 ت����ـا ال�ـ� ا���ـرات جميـع بإحصـاء التفر�ـق �ـذا ت�بـع ثـم مظلم، لواللي م���ء ال��ار

 الك�ر�ائيــة، وغ�ــ� الك�ر�ائيــة املصــابيح تضــي��ا ال�ــ� ا���ــرات وجميــع والنوافــذ الســتائر

 �ــ� كــذا طر�ــق �ــ� ز�ــد ب�ــت �ــ� ��ــرة ماعــدا مظلــم والليــل م�ــ��ء ال��ــار إن: فتقــول  و�عـود

 ا���ــرات جميـع بيـان �سـتو�� ح�ـ� و�كـذا �فر�قيـة، بالقـارة بمصـر وكيـت كيـت مدينـة

 التفصـيل �ـذا إ�ـ� تـذ�ب لـم فـإن. �قطـار جميـع �ـ� املـدائن جميـع �� الطرقات جميع ��

  فيھ مز�د وال إليھ حاجة ال است�ناء إ�� �عمد أن �مر �� ما فأقل

دقــة �ع�ـــ�اض؟ ذلــك أشــباه إ�ـــ� ا��ــدود العقــل يـــدعو الــذي فمــا
َ
 بـــل! كــال ف�ـــم؟ �ــ� أ

 بالقشـــور  �شـــغلھ املعرفـــة طلـــب عـــن و��ـــز حاســـم إمـــالء �غ�ـــ� ا��ـــدود إدراك عـــن ��ـــز

  �مور  م�ام عن و�التوافھ اللباب عن
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 والعقـل املفـوض املتصـرف العقـل ب�ن للتفر�ق آخر مثل التمثيل من لنا ي�بعث و�نا

  امل��ر ا��اسم

  ؟�عب��اتھ �� والظروف التفر�قات إ�� املتصرف العقل ي��أ أن الضروري  من ف�ل

 اللغــات أ�ــ�اب مــن نحســبھ) مظلــم والليــل م�ــ��ء ال��ــار إن: (القائــل قــال إذا و�ــل

 ا��ـدودون  يت�لم�ـا ال�ـ� الفق�ـ�ة اللغـات أ�ـ�اب مـن أو املتصـرفون  يت�لم�ـا ال�ـ� الغنية

  املغلقون؟

  !املغلق ا��سم فيھ ينفع وال املطلق، التصرف فيھ ينفع �نا ا��واب

 �ع��ضــون  ال ســامعيھ أن قــدر إذا املتصــرف�ن نمــ ي�ــون  القائــل ذلــك أن �نــا ا��ــواب

 والطرقـات البيـوت جميـع �ـ� ا���ـرات ب�يان يطالبونھ وال ال��يف �ع��اض ذلك ع��

 تفر�قــھ �عــد ســكت �ــو فــإذا. ســواء حــد ع�ــ� وذلــك �ــو باســت�ناء أو والقــارات، و�مصــار

  وال�شعيب �فاضة من خ�� فس�وتھ املوجز

 عـــن ســـكت ثـــم) مظلـــم والليـــل م�ـــ��ء ال��ـــار إن: (قـــال إذا ا��ـــدودين مـــن ي�ـــون  وأنـــھ

  سامعوه يج�ل�ا كما �ست�ناء مواقع يج�ل ألنھ املز�د

  وا��دودين املتصرف�ن ب�ن التفر�ق ح�� التفر�قات جميع �� الزم فالتصرف

 ثـــم الغنيـــة، اللغـــات �ـــ� تك�ـــ� والتفر�قـــات) الظـــروف( إن: نقـــول  أن �ســـتطيع ثـــم ومـــن

 كيـــف و�عرفـــون  والتفر�قـــات الظـــروف عـــن �ســـتغنون  قـــد اتاللغـــ تلـــك أ�ـــ�اب أن نـــرى 

 أننـــــــــا نحســـــــــب وال بـــــــــاالع��اض ���ـــــــــل فـــــــــال �ســـــــــتغناء؛ يحســـــــــن وم�ـــــــــ� ع��ـــــــــا �ســـــــــتغنون 

 �غن�نـا وأن أذ�اننـا عـن الظـا�ر التنـاقض �ـذا ينفـي أن خليـق التصـرف ألن متناقضون،

  إس�اب إ�� حاجة ال حيث �س�اب عن

 كتـاب �ـ� قرأتـھ والديمقراطيـة �دب عالقـة ��ـ رأٌي  ا��اسـم ا��د موضوع إ�� ساق��

 �ـذا غ�ـ� �ـ� والتعليـق الشرح ببعض إليھ وسأعود الطوفان، �عد املس��) وولف لونارد(

  املقال

 عشـر السـا�ع القـرن  قبـل للنـاس يرسـمون  �ـانوا والقاصـ�ن الشعراء أن رأيھ وخالصة

 ديمقراطيـــــةال وان�شـــــار عشـــــر الســـــا�ع القـــــرن  �عـــــد أمـــــا. وجماعـــــات طوائـــــف مـــــن نمـــــاذج
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 مــــن نمــــاذج ول�ســــت الســــواد، غمــــار �ــــ� تتكــــرر  قلمــــا مســــتقلة) أفــــراد( القصــــص فأبطــــال

  قبيل أو طائفة أو طبقة

 قـــــد املســـــاواة أن يجارونـــــھ ومـــــن) وولـــــف لونـــــارد( رأي �ـــــ� ��ـــــذا الديمقراطيـــــة وعالقـــــة

 عنايــة والكتــاب الشــعراء مــن واســتحقت ا��صــائص ف�ــ�زت الظ�ــور  حر�ــة الفــرد خولــت

  ا��م�ـــور  �ـــان حـــ�ن �ا�ســـتحق تكـــن لـــم
ً
 �ـــان حـــ�ن أو واحـــد، نمـــوذج ع�ـــ� متكـــررة أرقامـــا

  النبالء
ً
  إ�سان عن إ�سان فيھ يختلف ال املراسم مرسوم طرازا

 ع�ــ� وداللتــھ واملالحظــات �صــول  مــن للكث�ــ� واحتوائــھ صــدقھ �ــ� شــك ال جميــل رأي

  والتعليل التحليل وحسن املعرفة سعة

 ومـن ا��اسـمة ا��ـدود أ�ـ�اب مـن محـدودينلل وقـع لو الرأي ذلك نص�ب ما ولكن

  ظالم؟ والليل ضياء ال��ار إن قيل إذا ا���رات بتعداد املطالب�ن جماعة

 بــــ�ن) فــــرد( ر�ــــب وال و�ــــو) �ملــــت( بطلــــھ شكســــب�� رســــم عشــــر الســــا�ع القــــرن  فقبــــل

  �مراء طبقة �� املتكرر  بالنموذج ول�س �زمان جميع أمراء

 ال أفــــراد اخــــتالف مختلفــــون  و�ــــم الفرســــان طالــــھأب �ــــوم�� رســــم �ول  القــــرن  وقبــــل

  نماذج اختالف

  الوت��ة؟ �ذه ع�� ش�� باع��اضات صدمناه لو ا��ميل وولف رأي يذ�ب فأين

 �عــد ال�ــ�وص وصــف ألن �داب، وم�ــ�ان النقــد و�خســره نخســره حيــث إ�ــ� يــذ�ب

. مــراء ذلــك �ــ� مــا بالديمقراطيــة عالقــة الختالفــھ و�انــت اختلــف قــد عشــر الســا�ع القــرن 

 �دب م�ـــ�ان إ�ـــ� فنضـــيف الـــرأي ذلـــك أجـــزاء بـــ�ن التفر�ـــق �ـــ�) نتصـــرف( أن نحـــن وعلينـــا

 وولــف لنــا �عــود ح�ــ� وعطلنــاه الــرأي أبطلنــا إذا أمــا. والتمي�ــ� الضــبط ع�ــ� �عــ�ن صــنجة

 ألننـــا ا��اســرون فــنحن ال��ــار �ـــ� املظلمــة وا���ــرات الليــل �ـــ� املضــ�ئة ا���ــرات ب�يــان

  �راء نقد �� التدقيق �عرف ألننا ال التدقيق مواقع نج�ل

 �ــــ� الر�ــــود علــــة و�ــــو الك�ــــ�ى، ا��امـــدين آفــــة �ــــو ا��ــــدود العقــــل أو ا��اســــم ا��ـــد

 مـن أدل ��ـ��ء ذلك ع�� �ستدل وال عقباتھ، ونروض عليھ نتغلب ولكننا وفنوننا، آدابنا

 ) الب��نطي( ا��دل �� ز�دنا
ً
  عام �عد عاما
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  �دب �� و�فراد النماذج

   

 وخالصــتھ) الطوفــان �عــد( كتابــھ �ــ�) وولــف لونــارد( رأي إ�ــ� الســابق مقــا�� �ــ� أشــرت

 مــــــن نمــــــاذج عشـــــر الســــــا�ع القــــــرن  قبـــــل للنــــــاس يرســــــمون  �ـــــانوا والقاصــــــ�ن الشـــــعراء أن

 أصــــبح فقــــد الديمقراطيــــة وان�شــــار عشــــر الســــا�ع القــــرن  �عــــد أمــــا وجماعــــات، طوائــــف

 ( القصـــص أبطـــال
ً
 الديمقراطيـــة وعالقـــة. الســـواد غمـــار �ـــ� تتكـــرر  قلمـــا مســـتقلة) أفـــرادا

 ا��صــــائص ف�ــــ�زت الظ�ــــور  حر�ــــة الفــــرد خولــــت قــــد املســــاواة أن الوا�ــــ� التغ�ــــ� ��ــــذا

  ا��م�ــــور  �ـــان حــــ�ن �ســـتحق�ا تكــــن لــــم عنايـــة والكتــــاب الشـــعراء مــــن واســـتحقت
ً
 أرقامــــا

  النـــبالء �ـــان حـــ�ن أو واحـــد، نمـــوذج ع�ـــ� متكـــررة
ً
 فيـــھ يختلـــف ال املراســـم مرســـوم طـــرازا

  إ�سان عن نإ�سا

 آخـر؛ مقـال �ـ� والتعليـق الشـرح بـبعض إليـھ سـأعود إن�ـ� وقلـت الرأي �ذا إ�� أشرت

 ع�ـــ� والوقـــوف وأمثالـــھ الـــرأي �ـــذا بتجليـــة إال ف�مـــھ حـــق يف�ـــم ال �داب تـــار�خ أن وأظـــن

 �داب تـار�خ ألن ا��ـديث، و�دب القـديم �دب بـ�ن والتمي�ـ� ا��قيقـة مـن ف��ا ما مبلغ

  ��ــــا نم�ــــ� ال�ــــ� عــــالمامل إال �ــــو إن
ً
  طر�قــــة مــــن وطر�قــــة عصــــر مــــن عصــــرا

ً
 مــــن وموضــــوعا

  املوضــوع �ــذا أ�ــان ســواء موضــوع،
ً
  بطــال

ً
 عاطفــة �ــان أم قصــيدة، أو روايــة �ــ� موصــوفا

  يراه حسبما والشاعر الراوي  يصور�ا إ�سانية

 ال كنـــت إذا: و�قولــون  إليـــھ النظــر �ســـتحق ألنــھ ��ســـان يصــورون  اليونـــان �ــان لقــد

  تصـو�ر�م �ـان �ــذا وع�ـ� يصـورك؟ مـن تجـد فكيــف إليـك ينظـر مـن تجـد
ً
 ع�ــ� مقصـورا

 ا��ــواطر و�شــغل �نظــار �ســ���� ال�ــ� الصــورة و�ــ� واملشــ�ور، والرا�ــع والن�يــل ا��ميــل

 ف�ـــل الف�ـــ�، التصـــو�ر عـــالم �ـــ� شـــعار�م ذلـــك �ـــان و���ـــاب بالفتنـــة النفـــوس وتفعـــم

  الشعار؟ �ذا اليوم �غ��

 والكتــــاب واملثــــال�ن والرســــام�ن والشــــعراء القاصــــ�ن دأب مــــن ل يــــز  ولــــم يتغ�ــــ�، لــــم. ال

 �قــــــدمون  اليونـــــان �ـــــان كمـــــا يقولـــــوا وأن النظــــــر، �ســـــتحق مـــــا يصـــــوروا أن املســـــرحي�ن

  !يصورك؟ من تجد فيكف إليك ينظر من تجد ال كنت إذا: يقولون 
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 الـــدميم فأصـــبح النظــر �ســـتحقون  الـــذين �غ�ــ� وإنمـــا القـــديم، الفــن شـــعار يتغ�ـــ� لــم

 فــــــــ��م يبحـــــــث وأن النـــــــاظر، إلـــــــ��م ينظــــــــر أن مســـــــتحق�ن وا��امـــــــل والوضـــــــيع ســـــــقيموال

 وأطـــوار ��ســـان أخـــالق عرفـــان �عرفـــا��م يتعلـــق وأن ال�شـــر�ح، ي�نـــاول�م وأن الباحـــث،

  املنبـــــوذون  ال�مـــــل وأصـــــبح الضـــــمائر، وآفـــــات �جســـــام وأدواء ا��ماعـــــات
ً
 للــــــدرس أ�ـــــال

 و�دو�ـــة �دواء ومراقبـــة ��ـــا لعنايـــةل أ�ـــال امليـــت جثـــة أصـــبحت مـــذ واملراقبـــة والفحـــص

 إليــك؟ ينظــر مــن تجــد ال وأنــت يصــورك مــن تجــد كيــف: ا��ــديث القائــل قــال فــإذا. ف��ــا

 الـــــذي مـــــن: ســـــأل إذا ولكنـــــھ ســـــواء؛ حـــــد ع�ـــــ� وا��ـــــدث�ن �قـــــدم�ن رأي عـــــن مع�ـــــ� ف�ـــــو

 بــ�ن الفــارق  و��بــ�ن ا��ــالف يظ�ــر ف�نــا التصــو�ر؟ �ســتحق الــذي مــن أو النظــر �ســتحق

  ا��ديث الفن وشعار القديم الفن رشعا

 وأصــاب الديمقراطيــة، و�ــ�ن التغي�ــ� �ــذا بــ�ن قــرن  حــ�ن) وولــف لونــارد( أصــاب وقــد

ـت حـ�ن التغي�ـ� �ـذا بـاب فتحـت �ديـان إن: قـال حـ�ن ذلـك من أك��
ّ
 لـھ أن ��سـان عرف

 
ً
  روحــا

ً
  بحســابھ، مســتقال

ً
  وعقابــھ، بثوابــھ منفــردا

ً
  هللا أمــام معــدودا

ً
 غمــار �ــ� يف�ــ� ال خلقــا

  بكتابھ وال غ��ه بم��ان يختلط ال وس�ئاتھ حسناتھ وكتاب م��انھ لھ يزال وال ا��ليقة،

 غمـار مـن وتمي�ـ�ه) الفـرد( إظ�ـار �ـ� ��سان خطا�ا خطوة أول  �� ا��قيقة �� وتلك

  برم��ا الطائفة أو �لھ ا���س

 ( ��ســــــان أصــــــبح فمنــــــذ
ً
 ) فــــــردا

ً
 ســــــناتھح بــــــ�ن اخــــــتالط ال الــــــدين، حكــــــم �ــــــ� معــــــزوال

 وعقابــــــھ وثــــــوا��م ثوابــــــھ بــــــ�ن التبــــــاس وال وســــــ�ئا��م، �خــــــر�ن حســــــنات و�ــــــ�ن وســــــ�ئاتھ

 حقيقــــة نفــــس �ــــل وأصــــبحت ر�ينــــة، كســــ�ت بمــــا نفــــس �ــــل أصــــبحت �نالــــك وعقـــا��م؛

 أن إال يبــق فلــم التــار�خ �ــ� الديمقراطيـة جــذور  ور�ــ�ت واملراقبــة، و�حصــاء با��اسـبة

  وثمار وأوراق فروع �رض وجھ ع�� ل�ا تظ�ر

 إنمــــا الــــدين حســــاب أن الديمقراطيــــة والفرديــــة الدي�يــــة الفرديــــة بــــ�ن الفــــرق  وغايــــة

 با��صـائص لتمي�ـ��م وال �ر�ـ�� العالم �ذا �� �فراد لفرز  ضرورة فال �خرة �� ي�ون 

  السياسية و�طوار الفكر�ة واملالمح �جتماعية ا��الئق من ��ا يتصل وما الدنيو�ة

 ع�ــــ� النــــاس فــــرز  مــــن وال املزايــــا ��ــــذه التمي�ــــ� مــــن ف��ــــا منــــاص الفــــ الديمقراطيــــة أمــــا

 التحليــل بـدأ ثــم ومـن. وشــيا��ا ا��يـاة وعالمــات الـدنيا فــوارق  مـن بيــ��م ي�ـ�اءى مــا حسـب
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  يبدأ ولم الديمقراطية ظ�ور  �عد النف���
ً
 ظ�ـوره دوا�ـ� من و�ان �ديان؛ ظ�ور  �عد توا

 ان�شـــار أثـــر وع�ـــ� العلميـــة ال��ضـــة أثـــر �ع�ـــ جـــاءت أ��ـــا تقـــدم مـــا عـــدا الديمقراطيـــة مـــع

 الــذي النف�ــ�� التحليــل فت�ســر ومنفــردين، مجتمعــ�ن النــاس أطــوار �ــ� واملباحــث العلــوم

  يكن لم

 
ً
 بــــ�ن التفر�ــــق وأمكــــن �ســــالم، صــــدر �ــــ� أو املســــيحية صــــدر �ــــ� ذلــــك قبــــل م�ســــورا

 ال�ــــ� �ــــةا��ر  مل�ــــوا قــــد ج�ــــة مــــن أل��ــــم الواحــــد، وا��ــــ�س الواحــــدة الطائفــــة �ــــ� �فــــراد

 أخـرى  ج�ـة ومـن ورغبـا��م؛ أ�ـوا��م مـع ��ـا و�نطلقـون  ونـزوا��م، خصائصـ�م ��ا ي��زون 

 النقـــــد مجـــــا�ر إلـــــ��م و�صـــــوب العلـــــوم قواعـــــد علـــــ��م و�طبـــــق يدرســـــ�م مـــــن وجـــــدوا قـــــد

 الفرديـــــة بــــدعوة �ديــــان جــــاءت مــــا عنــــد م�يـــــأة �لــــھ ذلــــك أســــباب تكــــن ولــــم. واملالحظــــة

 ( إ�سان �ل وجعلت الدي�ية
ً
  الغمار �� امل�سية بالقطرة ول�س وكتابھ حسابھ لھ) روحا

 ا��صـــائص( تمي�ـــ� إ�ـــ� الديمقراطيـــة ��ضـــة ســـبقت قـــد الرفيعـــة العبقر�ـــات أن ع�ـــ�

 ف�ــــان. مياســــم�ا وأ�شــــع وأ�و��ــــا النفــــوس أوضــــع �ــــ� �انــــت ولــــو اختالف�ــــا ع�ــــ�) الفرديــــة

 و�غـــر��م الطرقـــات �ـــ� وامل�ـــ�اء املشـــو��ن يتعقـــب) داف��ـــ�� ليونـــاردو( العظـــيم املصـــور 

 وامل�ابـة، ال�لفـة ��ـاز مـن و�خرجـوا نفوس�م، سرائر عن يتكشفوا ح�� واملال، با��مر

 بـذلك وتـزداد يق�قـھ؛ مـن مـ��م و�ق�قـھ ��ـذي، من م��م و��ذي يرقص، من م��م ف��قص

 ف��ـــــ�ل�ا عارضــــة ��ــــة ي��قــــب إلــــ��م نـــــاظر و�ــــو طبــــا�ع�م، وفســــولة وجــــو��م �شــــاعة

 ال�ســـاء عشـــرات يصـــور  شكســـب�� و�ـــان. وخالعـــ��م ن��ممجـــا علـــ��م يقطـــع أن دون  بقلمـــھ

 وكالم�ــا وكيــد�ا وحيل��ــا و�غضــ�ا ح��ــا �ــ� حــواء بنــات ســائر غ�ــ� امــرأة مــ��ن واحــدة و�ــل

 و�نـــات مكبـــث وصـــاحبة عطيـــل وصـــاحبة �ملـــت صـــاحبة بـــ�ن مشـــا��ة ال ح�ـــ� وســـلوك�ا،

  ال�ساء جميع �شمل ال�� �نوثة صفة �� إال ل�� امللك

 نمـــاذج) وولـــف لونـــارد( قــال كمـــا فأبطـــال�م العبقــر��ن مـــن الطبقـــة �ــذه عـــدا مـــن أمــا

  البصـــــري  التــــاجر فحســـــن و�لـــــوف، املئـــــات صـــــفا��ا �ـــــ� �شــــ��ك
ُ
 كســـــائر تـــــاجر �ـــــو مـــــثال

 مـن وغ���مـا وغر�ـب ��يـب وكـذلك �فـراد، مـن بفرد ول�س طائفة عنوان و�و التجار،

 وللشـــــيوخ و�شـــــرار خيـــــارولأل  و�مـــــراء، للفرســـــان نمـــــاذج �ـــــم وليلـــــة، ليلـــــة ألـــــف أبطـــــال

  تحــس ال والشــبان،
ً
 وزمالئــھ، أقرانــھ وعامــة قبيلــھ أبنــاء مــن غ�ــ�ه و�ــ�ن أحــد�م بــ�ن فرقــا
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 تـــرى  حيـــث - م��ـــا التحليليـــة والســـيما - ا��ديثـــة القصـــص أبطـــال و�ـــ�ن بيـــ��م مشـــا��ة وال

  البطـل
ً
 شــا���م وإن طـرازه، وإخــوان صـنعتھ أبنــاء بـ�ن بالشـا�ع ولــ�س بـاملتكرر  لــ�س فـردا

 أن دون  الب�ئــــة واتفــــاق الصــــناعة اتفــــاق �ســــتدعيھ مــــا فبمقــــدار الصــــفات مــــن صــــفة �ــــ�

 أجملتــــــھ الــــــذي الــــــرأي �ــــــذا أن �ــــــ� يلــــــوح العنــــــوان وراء �غيــــــب أو الغمــــــار �ــــــ� مع�ــــــم يف�ــــــ�

 غ�ــ� ال صــواب رأي ا��ملــة ع�ــ� �ــو - تبعاتــھ مــن املؤلــفأخ�ــ�  بمــا تفســ��ه �ــ� وتصــرفت

  و�داب الفنون  نقد �� عنھ

 �انـت وإنمـا الديمقراطيـة ن�يجـة يكـن لـم النف�ـ�� التحليـل إن أقـول  أن لأفضـ ولك��

  النف�ــــ�� والتحليــــل الديمقراطيــــة
ً
 الظــــا�رة الكشــــوف ان��ــــاء �ــــو: آخــــر �ــــ��ء ن�يجــــة معــــا

 الســــــياحات وابتــــــداء ا��غرافيــــــة الســــــياحات ان��ــــــاء �ــــــو أو الباطنــــــة، الكشــــــوف وابتــــــداء

  ��سانية النفسية

 كشـــف مـــن فـــرغ قـــد ��ســـان �ـــان التحليليـــة ةالقصـــ فيـــھ ظ�ـــرت الـــذي الوقـــت ففـــي

  املعمور  العالم مجا�ل أق��� إ�� ووصل �رض

 ا��ا�ـــل وكشـــف أمر��ـــا وكشـــف ال�نـــد كشـــف قبـــل تحليليـــة قصـــة �نـــاك تكـــن ولـــم

  و�فر�قية �سيو�ة

 �ــذه مــن الغرائــب، والتمــاس �ســتطالع حــب ووقــف �صــقاع �ــذه �ــل كشــف فلمــا

 وأخــذت الظ�ــور، �ــ� �خــالق غرائــب وأخــذت الــنفس خائــلد إ�ــ� �لتفــات بــدأ الناحيــة،

  والشيوع التقدم �� درس�ا ع�� والتوفر ��ا العناية

 مشــــغوال ��ســــان و�ــــان ورحــــال�ن رحــــالت روايــــة القديمــــة الروايــــة معظــــم �ــــان لقــــد

 شـــــغفھ ف�ـــــان ومجازفاتـــــھ، ووعـــــوده ��ـــــ�ره و�غر�ـــــھ بـــــھ يحـــــيط الـــــذي) امل�ـــــان( بكشـــــف

  دنيابالـــ و�حاطـــة باالســـتطالع
ً
 مـــن أمامـــھ و�ـــان الناحيـــة، �ـــذه �ـــ� جلـــھ أو �لـــھ مســـتغرقا

  لھ يزال وال و�ستكملھ �ستوفيھ ���ء العالم
ً
  متعقبا

ً
  مداه إ�� بھ ي�ت�� ح�� متأثرا

 الكشــوف و�ــدأت ا��غرافيــة الكشــوف تمــت أن مصــادفة وال اتفــاق مجــرد يكــن ولــم

 كشــــف إ�ــــ� بفانقلــــ الظــــا�ر كشــــف مــــن ��ســــان فــــرغ فقــــد واحــــد، عصــــر �ــــ� النفســــية

ــــــ� فــــــانث�� ا���ولــــــة، البقــــــاع مــــــن ال��ائــــــب وعــــــرف البــــــاطن،  ا��الئــــــق مــــــن ال��ائــــــب إ�

 فـــإن و�ســـتطالع، الكشـــف تـــار�خ �ـــ� املعقـــول  الطبي�ـــ� ال��ت�ـــب �ـــو �ـــذا و�ـــان ا��فيـــة،
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 يحتــاج الــذي والعلــم �خــالق، ســرائر إ�ــ� ��تــداء مــن وأوجــب أســ�ل امل�ــان إ�ــ� ��تــداء

 إذ الضـم��، سـياحات �ـ� إليـھ يحتـاج الـذي العلـم مـن أقـل جغرافية سياحة �� املرء إليھ

  أجمع�ن واملذا�ب والديانات الفلسفات ومشتجر العلوم جميع ملتقى الواقع �� �و

  النف�ــ�� التحليــل و�ــدأ الديمقراطيــة بــدأت لقــد
ً
 وكشــف �مــر�كت�ن كشــف �عــد معــا

 لبقــــــي لإل�ســــــان رض�  انكشــــــاف ولــــــوال و�فر�قيــــــة، �ســــــيو�ة ا��ا�ــــــل وكشــــــف ال�نــــــد

 
ً
 حقـــــــوق  مـــــــن �فـــــــراد بـــــــھ يتم�ـــــــ� ومـــــــا وخصائصـــــــھ ســـــــرائره عـــــــن م��ـــــــا بـــــــا���ول  مشـــــــغوال

  .وواجبات
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  ضرورة؟ ا��رب �ل

   

 الـــزمن �ـــذا �ـــ� ��ســـانية الطبيعـــة ضـــرورات مـــن ل�ســـت ا��ـــرب أن يقـــول  مـــن جـــرئ 

  حـــرب حــــديث إال فيـــھ �ســـمع قلمـــا الـــذي
ً
  حــــرب مـــن وخوفـــا

ً
  ��ـــرب واســـتعدادا

ً
 �ــــ� و�حثـــا

  .وا��روب العداوات اتقاء إال م��ا الغرض ل�س ومؤتمرات حالفاتم

 مــــن ��ســــان �ــــ� مــــا �ــــل إ�ــــ� تحتــــاج ا��اضــــر العصــــر �ــــ� ا��ــــرب محار�ــــة أن والواقــــع

 أقـــوى  يحـــارب ألنـــھ �ـــ�ية، مـــن عليـــھ ينطـــوي  مـــا و�ـــل رأى، مـــن عنـــده مـــا و�ـــل �ـــ�اعة،

 أقـــوى  و�ـــ� ا���ـــل وقـــوة الســـالح وقـــوة املـــال قـــوة يحـــارب: م�شـــاب�ات متضـــافرات القـــوى 

  .الثالوث �ذا عناصر

 ميــدان مــن بــھ ي��ــق ومــا الثقافــة ميــدان ا��ــرب ع�ــ� للغلبــة امليــادين خ�ــ� �ــان ور�مــا

 تفســده لــم مــا فتصــ�� تز�ــد ثــم ال��بيــة، أفســدتھ مــا تصــ�� ال��بيــة فــإن. والتعلــيم ال��بيــة

 �ل�ــا الســلم وســائل ألن امليــدان، �ــذا �ــ� عنــھ غ�ــ� ال ســالح حــال �ــل ع�ــ� و�ــ� ذلــك، قبــل

 ا��ـال ع�ـ� عقـول�م وتثقـيف�م تـر�ي��م بقيـت مـا �عـودوه مـا غ�ـ� النـاس �عو�د �� تفيد لن

 العـالم حفيـد) �كسـ�� الدوس( ا��رب بفلسفة املعني�ن الكتاب طليعة �� عليھ �� ال��

  .الكب�� �كس�� �نجل��ي 

 حــــثب ا��ــــرب عــــن يبحثــــون  ال الشــــر�ف ��ســــا�ي ا���ــــاد �ــــذا �ــــ� �ــــ� وأقرانــــھ و�ــــو

 �عتقـدون  فيمـا حـق ع�ـ� و�ـم �عتقـدون  فـإ��م والـوزارات، واملـؤتمرات و�خبار ال��ف

 وتلغــط الســواس ي�ناول�ــا ال�ــ� ا��وانــب �ــذه مــن واعــرق  وأخفــى اعمــق �مــم سياســة أن

 ليعرفـوا �مم توار�خ �� و�نقبون  ��سانية الطبيعة يبحثون  ولك��م �خبار، ��ف ��ا

 بــ�ن النـا���ن ومعظــم. والتبـديل لل��ــذيب قابـل عر�ـ�� �ــو ومـا أصــيل، طبي�ـ� �ــو مـا م��ـا

 ضــــرورات مــــن ضـــرورة ول�ســــت طارئـــة بدعــــة ا��ــــرب أن إ�ـــ� ين��ــــون  الطائفـــة �ــــذه كتـــاب

  وال ��ســـانية الطبيعـــة
ً
  يلـــوح الـــذي الـــرأي �ـــو و�ـــذا �جتمـــاع، قـــوان�ن مـــن قانونـــا

ً
 غر�يـــا

 
ً
 وإرادة القـوة وإرادة البقـاء نـازعت لقـوان�ن سـماع�م وطـال سـمعوا للـذين الغرابـة �� ممعنا

  م��ادفان معنيان ا��رب ودوام القوان�ن �ذه أن وحسبوا ا��ياة،
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 فيـھ ردد قـد �ان وإن العام، �ذا �� �كس�� كتب آخر �و) والوسائل الغايات( كتاب

  .سنوات منذ السابقة كتبھ �� شرح�ا ال�� �راء �عض

 اللــــوذ�� �ديـــب �ــــذا كت��ـــا �ــــ�ال الفصـــول  أبــــرع مـــن الكتــــاب �ـــذا �ــــ� ا��ـــرب وفصـــل

 املصــر��ن نحــن - إننــا و�عتقـد املقــال، �ــذا �ـ� ن��صــھ الــذي الفصـل و�ــو القــدير، املطلـع

 مـــن ع��ـــا حـــدي�نا طـــال أن �عـــد الناحيـــة �ـــذه مـــن ا��ـــرب نبحـــث أن خلقـــاء - والشـــرقي�ن

 تـــدعيم إ�ـــ� ن�ـــون  مـــا أحـــوج لعلنـــا بـــل �خبـــار، مـــع وتـــذ�ب ت�ـــ�ء ال�ـــ� العرضـــية نواح��ـــا

  �صول  �ذه وع�� �سس �ذا ع�� �ل�ا حوثناب

 ا��يـوان، عـالم �ـ� ل�ـا وجـود ال إ�سـانية ظـا�رة ا��ـرب أن خالصـتھ مـا �كس�� يقول 

  أو ا���سـية الثـورة إبـان �� يتقاتل ا��يوان ألن
ً
  ل�ـوا أو للطعـام طلبـا

ً
  قليـل �ـ� ولعبـا

ً
 جـدا

 بالفــأر، ال�ــرة تلعــب أو الشــاة الــذئب يقتــل أن بالبدا�ــة ا��ــرب مــن ولــ�س �حــاي�ن، مــن

 حـ�ن الصـياد �عمـل شـ�يھ أو الناس، يطعمھ ما يقتل ح�ن ا��زار �عمل ش�يھ �ذا فإنما

 أرثركيـــــت الســـــ�� رأســـــ�م وع�ـــــ� ا��يـــــاة علمـــــاء �عـــــض أن �علـــــم. و�رنـــــب الثعلـــــب يتعقـــــب

 ا��ضـــارة أفـــراد مـــن وتبقـــي الفاســـد تقطـــع الطبيعـــة يـــد �ـــ� �املنجـــل ا��ـــرب أن يزعمـــون 

  للبقاء ��صا �ل وشعو��ا

 والرجـــــال الشـــــبان ع�ـــــ� تق�ـــــ�� ا��ـــــرب ألن فـــــارغ، لغـــــو ظـــــا�ر �ـــــذا كمـــــا �ـــــذا ولكـــــن

 ع�ـ� التجر�ـة دلـت وقـد. امليـدان إ�ـ� يـذ�بون  ال الـذين والشـيوخ الضـعفاء وت�ـ�ك �شداء

 مراتـب �ـ� وارفع�ـا الشـعوبأفضـل  قـط ي�ونـوا لم ل��رب وأص���م الشعوب اعنف أن

 أوفـا�م ا��ضـارة معيـار �ـ� قيمة وأغال�م ��سان ب�� انفس ل�س إذ والثقافة، �خالق

  .القتال حومة �� وضراوة) حر�ية نزعة(

 فتف�ــ� عكســية طر�قــة ع�ــ� �فــراد تختــار ا��ــرب أن الصــدد �ــذا �ــ� يقــال مــا وأوجــز

 واملناســـــــبات املصـــــــادفة ســـــــنة ع�ـــــــ� الشـــــــعوب تختـــــــار وإ��ـــــــا الضـــــــعفاء، وت�ـــــــ�ك �قو�ـــــــاء

  املوقوتــــة،
ً
  املوادعــــة، الشــــعوب وت�ــــ�ك املقاتلــــة شــــعوبال تف�ــــ� مــــا فكث�ــــ�ا

ً
 �ــــان مــــا وكث�ــــ�ا

  ا��رب ع�� �مة انطباع
ً
  .و�س�ئصال الو�ال إ�� ل�ا طر�قا

 إ��ـا �جتمـاع �� وال ��سان �� طبيعة أل�ست ا��رب أن ع�� داللةأك��  يدل والذي

 مج�ولــة ف�ــ� ا���ومــة، مــن ونــوع ا��ضــارة مــن درجــة ظ�ــور  �عــد إال التــار�خ �ــ� تظ�ــر لــم
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 �ـ� مج�ولـة �انـت وقـد. اليـوم ح�ـ� الشـمالية �صـقاع �سـكن ال�ـ�) �سكيمو( قبائل ب�ن

 للقتـال السـالح اتخـذ انـھ �طـوار تلـك �ـ� ��سـان عـن �عـرف فلـم �و�� ��سانية أطوار

  ا��يوان �عض لصيد أو الضواري  لدفع السالح يتخذ �ان إنما والسيادة، الغلب وحب

 عـــــالم �ـــــ� قـــــائم �ـــــو كمـــــا ��ســـــان عـــــالم �ـــــ� قـــــائم قـــــانون ) البقـــــاء تنـــــازع( أن و�ــــ�يح

 �ـ� ونألف�ـا ألفنا�ـا كمـا ا��ـرب داوم مسـتلزم البقـاء تنـازع أن لنـا أيـن مـن ولكن ا��يوان،

  مئــات يتجمــع و�ــو ا��يــوان شــو�د وم�ــ� وا��اضــرة؟ الغــابرة ا��ضــارات
ً
 ليقاتــل وألوفــا

  �عضـــھ
ً
 اجتمـــاع �شـــبھ ظـــا�رة �ل�ـــا يعـــةالطب عـــالم �ـــ� فلـــ�س واحـــدة؟ فصـــيلة مـــن �عضـــا

  أن قـــط �علـــم ولـــم آخـــر، جـــ�ش ��ار�ـــة جـــ�ش
ً
 ع�ـــ� ال��ـــوم اح�شـــد الـــذئاب مـــن قطيعـــا

  أن أو مثلھ، قطيع
ً
  .ا��روب �� �دمي�ن سنة ع�� ذلك مثل فعل الط�� من سر�ا

 �ـ� ا��يوانيـة الطبيعـة مـن اصـل إ�� �س�ند ال قول  طبي�� قانون  ا��رب بان فالقول 

  .��يح لقانون  خاطئ تفس�� �و إنما �جتماع،و  التفرد حا��

 أنبــل با��يــاة الت�ــ�ية أن النــاس و�ــم ح�ــ� �خــالق شــو�ت قــد �ور�يــة �داب إن

 الرجــــل مـــن افصـــل زعم�ـــم ع�ـــ� ا��ســــن امليـــت أي الشـــ�يد وان ��ســـان، �ســـتطيعھ مـــا

 والصــــ�ن، ال�نــــد �ــــ� الشــــرقي�ن آداب �انــــت ذلــــك خــــالف وع�ــــ�. ا��ســــن ال�ــــ� أي العامـــل

 ال�ــ�اعة مــنأفضــل  ا��كمــة وان تليــق، ال با��يــاة املغــامرة أن كنفشــيوس اتبــاع فعنــد

 أن العليــا الفضــيلة وان القتــال �ــ� العــامل�ن مــنأفضــل  الســلم �ــ� العــامل�ن وان البدنيــة،

 �ســــــاءة ومجــــــازاة الوداعــــــة ع�ــــــ� نفســــــھ و�ــــــروض والعــــــدوان الك��يــــــاء عــــــن املــــــرء ي��ــــــم

  باإلحسان

 املقاتلــة أور�ــا شــعوب بــ�ن املســيحية دخلــت واملســاملة الوداعــة بــدين املســيح جــاء وملــا

 �ـــ� إليـــھ ينظـــرون �كـــذا أل��ـــم والفضـــيلة، النبـــل �ـــ� الغايـــات غايـــة) �س�شـــ�اد( فجعلـــوا

  .القتال بدعوة السالم دعوة الت�ست ح�� العسكر�ة آلداب

 حار�ـةبم وتو�ـ�� �حيـاء مـن أحـد ع�ـ� العـدوان تـأ�ى البوذيـة فا��ضـارة ال�نـد �� أما

 �ذى اجتنـــاب أي) ا�مســـا( عنـــد�م �ســمونھ مـــا و�ـــو بمثلـــھ، مقابلتــھ عـــن بـــالكف الشــر

  �خرون يؤذيھ ما ح�� �افة �حياء مع
ً
  .للطعام طلبا
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  رذيلـة) الغضـب( أن البـوذي�ن شرع و��
ً
 �حـوال، جميـع �ـ� محظـور  �كـراه وان دائمـا

 أو جاسوســـــــية أو ط�اداضـــــــ إ�ــــــ� ت��ـــــــأ أن دون  مخالف��ــــــا بـــــــ�ن وعمــــــت البوذيـــــــة فشــــــاعت

  تفت�ش محكمة

 الــدعوة أن �عتقــد أن لنــا �ســوغ ا��ــرب، ضــرورة نفــي مــن تقــدم مــا وع�ــ� �ــذا، وع�ــ�

 الســـفن تيـــار �عـــارض أو الطبيعـــة مجـــرى  تقـــاوم ال�ـــ� بالـــدعوة ل�ســـت ا��ـــروب إلغـــاء إ�ـــ�

 العصـور  �ـ� و�خاصـة �وقـات، مـن وقـت �ـ� السـالم �شـيع أن ا��ـائز مـن وانھ التار�خية،

 �ــــ� املســــامل�ن ع�ــــ� منــــھ النجــــاة و�عــــذرت ا��ــــرب خطــــر اســــتفحل �عــــدما القر�بــــة قبلــــةامل

  .النار خطوط �� واملقاتل�ن البيوت

 نفســـية أســـباب أ��ـــا خالصـــتھ مـــا فقـــال ا��ـــرب أســـباب إجمـــال إ�ـــ� ال�اتـــب واســـتطرد

 �ـان وان السياسـة، ورجـال �شـ��اكيون  يـزعم كمـا سياسـية أو اقتصـادية ت�ون  أن قبل

  ل�ا أن منعي ال �ذا
ً
  .الدماء تر�اق غ�� ب��ياق �عا�� اقتصادية أسبابا

 إ�ـ� �مم يضطر و�ستعداد �ستعداد، إ�� يدفع ف�و ا��وف، ا��رب أسباب فمن

 ي�ــون  أن وأحــرى  اجتنا��ــا، إم�ــان �ــ� والشــك التوقــع بك�ــ�ة ل�ــا �ذ�ــان ي�ــ� ألنــھ ا��ــرب،

 والب�ــ� للتغ�ــ� عرضــة الســالح اصــبح حيــث املتحضــرة، والــبالد ا��ديثــة العصــور  �ــ� ذلــك

  .ال��اب �� ��ا تلقى ثم املالي�ن الدول  تنفق أن العس�� فمن سنوات، من قليل �عد

 ا��يــاة فتعــود العليــا باألمثلــة الكفــر �شــيع إذ ا��ضــارة �ــ� امللــل شــيوع أســبا��ا ومــن

 
ً
  عبثـــا

ً
 الشـــعور، واســـتفزاز ��اجـــة مـــن أمتـــع ف��ـــا متعـــة وال وج�ـــة وال لـــھ غـــرض ال ثقـــيال

 مـــــن ث�ـــــت كمـــــا �نتحـــــار حـــــوادث وتقـــــل والســـــآمة امللـــــل فتـــــدفع النفـــــوس ��ـــــيج وا��ـــــرب

  .و�لباش دركيم طليع��م و�� النفس علماء إحصاءات

 الزم موقـع الن�ـ�اع أخـرى  أمـة ع�ـ� أمـة ت��ـم حـ�ن نفسـ�ا ا��ـرب ا��ـرب أسباب ومن

  ال��وم واتقاء ا��اوف ودرء للتحص�ن

 إ�ــ� �زمـات �ـ� الشـعوب أنظــار وتحو�ـل �قو�ـاء وطغيـان ال�ــاذب ا��ـد أسـبا��ا ومـن

  و�نتقاض الثورة عن �شغل�ا ما
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 النظـــام �ـــ� �فــراط فـــان النظــام اتبـــاع �ــ� �فـــراط ع�ــ� القائمـــة ال��بيــة أســـبا��ا ومــن

 ير�ــده مــا إ�ــ� قيــاد��م ف�ســ�ل �فــراد، اســتقالل ع�ــ� و�ج�ــ�) العســكر�ة العقليــة( ي��ــ��

 إ�ــ� ســوق�م القــادة اســتطاع ملــا مســتقل�ن �طفــال تر�ــى ولــو. مــور �  أعنــة ع�ــ� القابضــون 

  .��عام �ساق كما ا��ازر 

 العــالج، وصــعو�ة القــوة �ــ� تقــدم مــا دون  ف�ــ� والسياســية �قتصــادية �ســباب أمــا

  املقال �ذا غ�� �� ال�اتب آراء مناقشة وا�� إل��ا وسنعود

 ب�ـل ال�ـ�ر ع�ـ� �كسـ�� إصـرار �ـو ا�ـذ مقالنـا بھ نختم أن نود الذي الرأي أن ع��

  ا��روب تختم ال�� ا��روب عن يقال ما

 فيلقـى اليابـان إ�ـ� ��سـان ف��ـا يخـرج) أرضـية كـرة( لـ�س ��سـا�ي التار�خ أن فعنده

  البعيد الشرق  طر�ق من املغرب أق��� �� نفسھ

 فلـن ا��ـرب إلغـاء إ�ـ� فيـھ تتقـدم أن أردت فـإذا مستقيم، خط ��سا�ي التار�خ إنما

  .الوراء إ�� بالرجوع وج�تك إ�� تصل

 ظ�ـــور  لكـــن آخـــر �ـــ��ء املـــذ�ب بـــذلك العمـــل وشـــيوع �ـــ��ء، �مـــة �ـــ� املـــذ�ب ظ�ـــور  

 وطرائــــق أخالق�ــــا ومعــــدن �مــــة طبيعــــة ع�ــــ� قو�ـــة داللــــة مــــن يخلــــو ال �ــــذا مــــع املـــذا�ب

  اليومية ا��ياة �� بأح�امھ يتقيدوا أو الناس بھ �عمل لم ولو مع�ش��ا،

 بـــالد �ـــ� موجـــودون  الواســـعة التجـــارات وأ�ـــ�اب املـــال ورجـــال والفالســـفة فـــا��نود

 الشـك ممـا ولكـن وا��ـاه، والقـوة العـدد �ـ� بيـ��م) ال�سبة( �ساوت ور�ما �افة، ا��ضارة

 ( لــھ يتخـذ الــذي البلــد غ�ــ� ا��ــرب رجـل) �ع�ــ� مثلــھ( الــذي البلــد أن فيـھ
ُ
 مــن) أع�ــ� مــثال

 حكـــيم الصـــ�ن �ـــ� ظ�ـــر فـــإذا. الزا�ـــد الرجـــل مـــن أو ا��كـــيم الرجـــل مـــن أو الغ�ـــ� الرجـــل

 أن بامل�ســــور  وال بـــاملعقول  فلــــ�س القتـــال وكرا�ــــة الســـلم وحــــب بالوداعـــة النــــاس يو�ـــ��

 ولكـن ومر�ديھ؛ تالميذه ب�ن القتال ووقوع ا��ند ظ�ور  يمتنع ح�� بوصاتھ العمل �شيع

 حكماؤ�ــا م�ــ�يت ال�ــ� البلــدان مــن وغ�ــ�ه البلــد �ــذا بــ�ن �ســوي  إن كــذلك بــاملعقول  لــ�س

 ��ســـان يتم�ـــ� أن يكفـــي إذ والر�بانيـــة، الز�ـــد شـــيوع أو ال�ـــ�وة شـــيوع أو ا��ـــرب شـــيوع

 
ً
  لي�ون  ش�ئا

ً
 �سـوى  وال نقيضـھ، يتمنـون  وقـد يتمنونھ ال ممن وشعوره تفك��ه �� مختلفا
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  �عضــــ�م �عملــــھ واحــــد عمــــل �ــــ� �شــــ���ون  أ��ــــم ذلــــك �عــــد بيــــ��م
ً
  مضــــطرا

ً
 إليــــھ، مســــوقا

 مختا �عض�م و�عملھ
ً
  فيھ الرغبة شديد را

 يجعل�ــــــا وفــــــيمن ا��ــــــرب �ــــــ� النــــــاس و�غضــــــوا بالســــــالم الصــــــ�ن حكمــــــاء أو�ــــــ�� لقــــــد

  أن �ـــذا مع�ـــ� فلـــ�س و���ـــ�اه، و�مـــھ صـــناعتھ
ً
  وأن الصـــ�ن �ـــ� تقـــع لـــم حر�ـــا

ً
 لـــم حكيمـــا

 مصــــــ��ة بــــــھ قضــــــت أو حاجــــــة إليــــــھ دعــــــت �لمـــــا الكفــــــاح ع�ــــــ� يحــــــ��م أ�ل�ــــــا بــــــ�ن يظ�ـــــر

 اليـوم ف��ـا يبـالغ كمـا ا��رب تمجيد �� بالغوا سفةفال  الص�ني�ن من ظ�ر فقد سياسية؛

 ســــوف كــــنج( و�ــــو أحــــد�م وقــــال. العســــكر��ن مــــذا�ب أو) الفاشــــية( املــــذا�ب فالســــفة

 وامل�ابـة؛ البـأس عظيمـة وتصبح تر�ب أن حقيقة القوة ف��ا تجتمع ال�� �مة إن): (يانج

  أن ولــو. التمز�ــق وشــيكة ف�ــ� بــالكالم تل�ــو ال�ــ� �مــة أمــا
ً
 وا��ــرب بــالزرع اشــتغلوا ألفــا

 
ً
 علــــ��م ألفســــد �حاديــــث وتنميــــق التــــار�خ وروايــــة القصــــيد بــــنظم أشــــتغل بيــــ��م وواحــــدا

 عر�ــــــدة مــــــن أنــــــھ قارئــــــھ إ�ــــــ� يخيــــــل الــــــذي الكــــــالم �ــــــذا أمثــــــال إ�ــــــ�. . .) أجمعــــــ�ن أعمــــــال�م

  وا��كماء الوعاظ نصائح من ال املعسكرات

 والقــدوة الغالــب الفر�ــق و�ــو �ه�غ�ــ قــال مــن ف��ــا وظ�ــر ��ــذا قــال مــن الصــ�ن �ــ� ظ�ــر

 �ــو حكمـ��م وان�شـار املسـامل�ن ا��كمـاء ظ�ـور  �ــان ور�مـا �ك�ـ�ين، مـن املرموقـة العامـة

 يصـــيح كمــا القتـــال، وآداب ا��ــرب دعـــوة �ــ� وإغـــراق�م ل�ــم ا��ـــالف�ن ظ�ــور  إ�ـــ� الباعــث

 جــذب إ�ــ� محتــاج والصــدى الصــوت ضــا�ع أنــھ أحســن �لمــا الصــياح �ــ� و�بــالغ ��ســان

 ول�ســـــت قو�ـــــة داللـــــة ل�ـــــا النيـــــات أن جميعـــــھ �ـــــذا ع�ـــــ�ة وإنمـــــا �نظـــــار؛ ولفـــــت �ســـــماع

  رأينـــــــا فـــــــإذا والوقـــــــا�ع؛ لألعمـــــــال �ل�ـــــــا الداللـــــــة
ً
 فلـــــــ�س و�حـــــــار�ون  الســـــــلم ينـــــــوون أناســـــــا

 �شـا��وا وإن مختلفـون  �ـم: و�حـار�ون  ا��ـرب ينوون من و��ن بي��م �سوي  أن بال��يح

 شـــيوع �ثـــر ع�ـــ� ي�بع�ـــا لـــم وإن الســـلم دعـــوة ناأشـــع إذا رابحـــون  ونحـــن واحـــد، عمـــل �ـــ�

  القتال و�طالن السلم

 �مـم بـ�ن ا��ـروب ع�ـ� النـاع�ن ك�ـ�ة ا��ـديث العصر �� دالل��ا ل�ا ال�� �شياء ومن

 الفتـــــوح برجـــــال م�ـــــ�� فيمـــــا تحـــــيط �انـــــت ال�ـــــ� الز�ـــــو ملظـــــا�ر املنكـــــر�ن وك�ـــــ�ة ا��ـــــرة،

 أن وحســ�نا. دواعيــھ لــھ و�انــت داللتــھ لــھ �انــت كمــا أثــره �لــھ لــذلك فســي�ون  والغــزوات،
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 بـــل محمـــود، واجـــب أنـــھ حســـ�نا بـــل بـــالعقيم، وال بالعبـــث لـــ�س الوج�ـــة �ـــذه �ـــ� العمـــل

  عليھ و�قبال فيھ امل��� أسباب من ذلك لي�ون  بذميم، ل�س أنھ حس�نا

 و�قـــــول . والســـــ�ولة التأبـــــد حالـــــة �ـــــ� الـــــوحش طبيعـــــة مـــــن ل�ســـــت الضـــــراوة إن يقـــــال

 مـدافع و�ـو إال أحـد ع�ـ� ي��ـم ال - �مر�كية السباع أشد من و�و - ألبوما إن: �دسون 

 الضـراوة تـتعلم ال السباع من وغ���ا والدببة الثعاب�ن إن: �ومستوك و�قول . حياتھ عن

. و�يــــــذاء والتحــــــرش و�عتــــــداء الصــــــيد �ــــــ� بي��ــــــا و�وغــــــل ��ســــــان بي��ــــــا يظ�ــــــر حــــــ�ن إال

  ل�ســت الضــراوة أن ذلــك مــن وحســ�نا
ً
 وال��مــاوات، الســباع بــ�ن ح�ــ� ��ليقــةا �ــ� أصــال

 و�غ�ـــــــ�ت الضـــــــرورة امتنعـــــــت إذا تحـــــــول  وأ��ـــــــا مطلو�ـــــــة، �شـــــــ�وة ول�ســـــــت ضـــــــرورة وإ��ـــــــا

 ث�ـت م�ـ� فضـيلة ا��ـرب ع�ـ� ��سـان تر�يـة أن الفاشـيون  يزعم كما نزعم فال. �سباب

  يث�ــت لــم ألنــھ فيــھ، ر�ــب ال خطــأ ذلــك: محيــد ع��ــا لــ�س رذيلــة ا��ــرب أن
ً
 با��ــر  أن أوال

  فضيلة تصبح الرذيلة أن ذلك �عد يث�ت ولن �حياء، �� طبيعية
ً
 علمنـا م�ـ� ف��ـا مرغو�ـا

  �جتناب عس��ة أ��ا

 صــــاحب) �كســــ�� الــــدوس( ال�اتــــب إل��ــــا أشــــار ال�ــــ� الداللــــة شــــأن مــــن أك�ــــ� ولســــت

 ا��ـــرب �عـــرف يكـــن لـــم الفطـــرة دور  �ـــ� ��ســـان إن: قـــال حـــ�ن والوســـائل الغايـــات كتـــاب

 وال بأ�شــع لــ�س يحــارب الــذي الرجــل فــإن ا��ضــارة، أ�ــ�اب بــ�ن ملعــروفا نظام�ــا ع�ــ�

 يقتــل ألنــھ وقســوة �شــاعة أقــل ولعلــھ وإصــرار؛ تــدب�� �عــد يقتــل الــذي الرجــل مــن أق�ــ��

 �راء بـھ تـواترت بمـا أومـن أن�ـ� إال. الصراع حومة �� ا��نود يث�� بما مس�ثار م�تاج و�و

 فــإن والســ�ولة، التبــدي حالــة �ــ� الفطــرة ع�ــ� �عــ�ش ال�ــ� �حيــاء بــ�ن الضــراوة قلــة عــن

 أســـبا��ا بطلـــت م�ـــ� وأ��ـــا �زمـــان، مـــن زمـــن �ـــ� للعـــالج قابلـــة آفـــة ا��ـــرب أن معنـــاه ذلـــك

 عــــــالم مــــــن خفيــــــت �ضــــــرار بتلــــــك املصــــــابون  وك�ــــــ� ا��ســــــام أضــــــرار�ا وو�ــــــ�ت �و�ــــــ�

  ا��يوان عالم من أو الفطري  ��سان عالم من خفيت كما املتحضر ��سان

  الح مــــاور�
ً
 فــــن( اخ��عــــت قــــد العــــالم �ــــ� أمــــة أول  أ��ــــم �علمــــوا أن للمصــــر��ن ��يبــــا

 �عبئـة وال منظمـة حـرب تكـن لـم املصـر�ة ا��ضـارة فقبـل املعـروف؛ النظام ع��) ا��رب

 محفوظـــــة صـــــناعة ذي �ـــــل صـــــناعتھ يـــــتعلم كمـــــا القـــــادة يتعلم�ـــــا حر�ـــــات وال مدروســـــة

 �عتمـد وال السالح استخدام ف��ا خليد مشاجرات �ناك �انت وإنما والقواعد؛ �صول 
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 اسـبق �ـم املوادعـون  املصـر�ون  ي�ـون  أن أ��ـب فمـا. سـابق نظـام ع�ـ� التعبئـة فنـون  ��

 ودوا�ـ� أنـاس عنـد التفـاؤل  دوا�ـ� مـن ذلـك �ـ� مـا أعظـم ومـا! القتـال فن اخ��اع إ�� �مم

 ضـرورة ربا��ـ أن ع�� دليل ال��يبة �ذه ألن فذاك التفاؤل  فأما! آخر�ن عند ال�شاؤم

 ال�ــــــ� بالوحشــــــية مقرونـــــة �شــــــ�وة ول�ســــــت �و�ـــــ�، ا��ضــــــارة حــــــاالت �عـــــض �ــــــ� مع�شـــــة

 املـــوادع�ن شـــأن �ـــذا: القائـــل يقـــول  أن فـــذاك ال�شـــاؤم وأمـــا واملســـاملة؛ الوداعـــة تنـــاقض

  !املقتحم�ن؟ بالضراوة فكيف

 زعـــم ع�ــ� باقتصــادي ولـــ�س نف�ــ�� ا��ــرب عـــالج إن: �كســ�� و�قــول  نقـــول  �ــذا ومــع

 أن قبــل الـنفس ��الــة تا�عـة املع�شــة وإن للتـار�خ، املــادي التفسـ�� أ�ــ�اب �ن�شـ��اكي

 ي�تقــل وتفك�ــ�ه ذوقــھ مــن وأصــ�� الرجــل ف�ــذب. للمع�شــة تا�عــة النفســية ا��الــة ت�ــون 

 و�كــذا طعــام، إ�ــ� طعــام ومــن كســاد إ�ــ� كســاد ومــن �ــ� إ�ــ� �ــ� ومــن م�ــ�ل  إ�ــ� م�ــ�ل  مــن

  الزمان �ذا �� �مم آلفات العالج ي�ون 

 مؤلــف يرا�ــا كمــا �قتصــادية ا��ــرب بأســباب نلــم أن الســابق املقــال �ــ� وعــدنا وقــد

  وأسبق�ا فأ�م�ا. الكتاب
ً
 أيـدي مـن وان��اعـھ ا��صـ�ب املر�ـ� التماس �و نظره �� تار�خا

 املر�ــــ� التمـــاس محـــل �ســـواق التمـــاس فحـــل زماننـــا �ـــ� الباعـــث �ـــذا تبـــدل ثـــم مالكيـــھ؛

 ال�ـــ�اع فقـــام املســـتعمرة الـــبالد �ـــ� املصـــا�ع إ�شـــاء �ـــ�إ �ســـواق التمـــاس وأدى ا��صـــ�ب،

  السواء ع�� والضعفاء �قو�اء أيدي �� املصا�� ب�ن

 بــ�ن �ســ��ة ب�ــ�و�ج املنتفعــ�ن ونفــوذ الســالح معامــل �قتصــادية أســباب أ�ــم ومــن

 �ــــذه ع�ــــ� ا���ومــــات �ســــتو�� أن �كســــ�� رأي �ــــ� النــــاجع العــــالج مــــن ولــــ�س. املتحــــار��ن

 إليـــــھ تحتـــــاج كمـــــا املـــــال إ�ـــــ� تحتـــــاج ا���ومـــــات ألن ل��ـــــروب، الدعايـــــة طـــــلفتب املعامـــــل

 مــن ا��ملـة ع�ـ� أقـوى  ا���ومـات أن و�ـ� جديـدة مشـ�لة املشـ�لة ع�ـ� و�ز�ـد الشـر�ات؛

  الشر�ات

  �ســـباب �ـــذه أمثـــال ســـرد �ـــ� ال�اتـــب و�م�ـــ��
ً
 مـــن �صـــيل غرضـــھ إبـــراز �ـــ� مج��ـــدا

 �ذ�ـان وتوجيـھ �قتصـادية العوامـل �ع�ـ النفسـية العوامـل �غليب و�و الكتاب كتابة

 �د�ـــي العـــالج وخالصـــة. واحـــد وقـــت �ـــ� �قتصـــادي العـــالج مـــع �د�ـــي العـــالج ابتغـــاء إ�ـــ�

ـــــ� بنـــــا ترجـــــع  عظمـــــة بـــــأن القـــــائل�ن املتصـــــوفة مـــــذ�ب أو ال�نـــــد أ�ـــــل كمـــــذ�ب مـــــذ�ب إ�
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 ،وال�مـــوم �وجـــاع وقيـــود والشـــ�وات اللـــذات قيـــود عـــن اســـتغنائھ مقـــدار ع�ـــ� ��ســـان

 و�نقيــــــاد ل�ــــــا ا��ضــــــوع ولــــــ�س ا��اجــــــات عـــــن ال��فــــــع �ــــــو ال��بيــــــة �ــــــ� �ع�ــــــ� املثـــــل وأن

 يجر��ـــا ال�ـــ� الزراعيـــة بالوســـائل العنايـــة ف�ـــ� �قتصـــادي العـــالج خالصـــة أمـــا. لغواي��ـــا

 أن وفحوا�ـــا ؛)الداخليـــة موارد�ـــا ع�ـــ� �عـــ�ش �مـــم( كتـــاب صـــاحب ول�ـــوكس الـــدكتور 

  �مة
ً
 إ�ـ� عمـدت �ـ� إذا أرضـ�ا مـن طعام�ـا اسـتخراج ع�ـ� قادرة اس�ا�� عدد بلغ ما بالغا

 أن �كســــ�� و�توقــــع. املشــــ�ودة بالتجر�ــــة حقق�ــــا ال�ــــ� العلميــــة �ســــاليب �عــــض تطبيــــق

  العــالم �ــ� ســتحدثان �ليفورنيــا �ــ� جر�ــك �ســتاذ طر�قــة ومثل�ــا ول�ــوكس طر�قــة
ً
 انقالبــا

 
ً
 إال عشــر، والتاســع عشــر لثــامنا القــرن�ن �ــ� الصــناعة انقــالب جانبــھ إ�ــ� يــذكر ال شــامال

 �ـــ� إنمــا ا��الصــات �ـــذه وجميــع ا��ســام �خبـــار معــرض �ــ� واللمـــم التوافــھ تــذكر كمــا

 واستق�ـ�� راجـع فـإذا. و�ستقصـاء املراجعـة إ�ـ� �مر �عنيھ من �شوق  للعناو�ن ف�رس

 ئ القـار  يلـذ مـا �ـذا عصـرنا �ـ� الزراعي�ن مباحث من وأن العناء، من أك�� ا��زاء أن علم

 فــــال �جتمــــاع، وقــــوان�ن العقائــــد وأصــــول  والفلســــفة والفــــن �دب �ــــ� البحــــث يلــــذه كمــــا

 الفكر�ــــــــة �عوامل�ـــــــا و�حـــــــيط �و�ـــــــ� القـــــــرون بآفـــــــات �عصـــــــف عـــــــال�� عـــــــالج إ�ـــــــ� ســـــــ�يل

  يكن لم ما والشعور�ة
ً
  الشؤون �ذه بدراسة م��و�ا
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  علي�ن ��

   

  �ـــــــــان إســـــــــبا�ي أديـــــــــب مـــــــــدر�اجا ســـــــــلفادور 
ً
 بجامعـــــــــة �ســـــــــبانية تللدراســـــــــا أســـــــــتاذا

 بــالد �ــ� ��ــا قــام ال�ــ� الثــورة أعقــاب ع�ــ� �ور�يــة السياســة عــالم �ــ� ظ�ــر ثــم. أكســفورد

 املتحــــدة والواليــــات �مـــم عصــــبة �ــــ� ح�ومتـــھ فمثــــل واملثقفــــ�ن، �دبـــاء جم�ــــرة �ســـبان

 اللغـــات معظـــم إ�ـــ� ف��جمـــت بـــالده، عبقر�ـــة ف��ـــا تتمثـــل ال�ـــ� تواليفـــھ وراجـــت وفر�ســـا،

  ةالغر�ي

 أثنـــــاء شـــــ�� طرائـــــف لـــــھ فرو�ـــــت السياســـــية أعمالـــــھ �ـــــ� ح�ـــــ� �دب روح الزمتـــــھ وقـــــد

 مــــؤتمر( حضــــر انــــھ وم��ــــا ا���ومــــات، وأزمــــات الــــدول  مشــــا�ل �ــــ� ا��تدمــــة املناقشــــات

 السـماح أو السـالح �ـذا تقييـد مـن القو�ـة الدول  من فر�ق �ل يق��حھ ما وسمع) السالح

 �ـــــ� ا��ـــــادين �عضــــاء إ�ـــــ� فأصــــ�� ق،فر�ـــــ �ــــل عنـــــد العــــدة اخـــــتالف حســــب ع�ـــــ� بــــذاك

  :قال ثم ومساجال��م مناقشا��م

 التقلـــــــيم �ـــــــ� للبحـــــــث اجتمعـــــــت ال�ـــــــ� ا��يوانـــــــات خرافـــــــة لتفينـــــــوف مســـــــيو أيـــــــذكر(

 ا��الــب؛ نل�ــ� أن علينــا: قــال ثــم ال�ســر إ�ــ� املــؤتمر ذلــك �ــ� �ســد نظــر لقــد والتجر�ــد؟

: قـــال ثـــم النمـــر إ�ـــ� الثـــور  ونظـــر القـــرون؛ نل�ـــ� أن علينـــا: قـــال ثـــم الثـــور  إ�ـــ� النمـــر ونظـــر

 حـــق إال �ـــ��ء �ـــل نل�ـــ� بـــل: قـــال ثـــم أجمعـــ�ن إلـــ��م الـــدب ونظـــر �ظـــافر؛ نل�ـــ� أن علينـــا

  !)والعناق الصراع

 ال و�ــ� تجتمــع، ثـم وتف�ــ�ق  تف�ــ�ق، ثـم تجتمــع ال�ـ� املــؤتمرات �ــذه مـن النــاس و��ـب

 مـا: وسـألھ ال�ـ�ف �عـض مراسـل إليـھ فـذ�ب. بن�يجـة آتيـة غ�ـ� أ��ا و�علم بن�يجة تأ�ي

 الساســــة �ع�ــــ� ومــــا و�جتمــــاع؟ �ف�ــــ�اق �ــــذا و�ــــل و�ف�ــــ�اق �جتمــــاع �ــــذا �ــــل جــــدوى 

  :للمراسل مدر�اجا جواب ف�ان طائل؟ غ�� �� العناء ��ذا ا��ن�ون 

  أن فــاعلم �ســمع�ا لــم كنــت إن ال��ــودي؟ الصــ�� قصــة أســمعت(
ً
  صــ�يا

ً
 �عــود ��وديــا

  يصــرف أن
ً
  ر�ـــاال

ً
 د�ـــان �ـــ� الســن�يمات ف�ـــ�د �عــود ثـــم ســن�يمات ر�ـــاع�  يصــرف ثـــم أر�اعــا

 �عضـــ�م فتعقبــھ. انقطـــاع وال تحــول  �غ�ــ� يـــوم �ــل و�كـــذا �ــ�يح؛ فر�ــال أر�ـــاع إ�ــ� آخــر



102 
 

 
ً
 العنـاء �ـذا فـيم: �ن �سـأل�� كمـا فسـألھ الـد�اك�ن بـ�ن طر�قـھ �� بھ و��ق يوم �عد يوما

 ولـن حسـاب، خطـأ �ـ� النـاس �عـض فيـھ يقـع يـوم مـن البـد: الصـ�� قـال جـدوى؟ غ�� ع��

  !)�ؤالء الناس �عض أنا أ�ون 

 والنـوادر واملـزح ا��ـد بـ�ن السياسـة معضـالت ��ا ي�ناول  ال�� طرائفھ ذلك ع�� وقس

  و�مثال

) عليــ�ن �ــ�( كتابــھ �ــو �نجل��يــة اللغــة �ــ� ظ�ــر �ر�ــب اللبــق �ديــب ل�ــذا كتــاب آخــر

 بــــ�ن عليــــ�ن �ــــ� تخيل�ــــا مــــاك وقعــــت ومحادثــــات وأمثــــال محــــاورات الــــوت��ة �ــــذه ع�ــــ� و�ــــو

  :السماء إ�� املرفوع�ن العظماء أرواح

 وواشـنطون  �شـ��اكية زعـيم مـاركس و�ـارل  �ملـا�ي وجي�ـ� الفر���� فولت�� روح م��ا

  �ؤالء طراز من ونخبة س�يوارت وماري  ونابليون 

 �حيـــاء �عـــض ف��ـــا �شـــ��ك بـــل �حيـــاء، دون  �مـــوات أرواح ع�ـــ� مقصـــورة غ�ـــ� و�ـــ�

  الغيبو�ة حالة أو النعاس حالة �� �رض من العظماء أولئك �ستدع��م الذين

 الفــــن مســــائل مــــن العقــــول  لتلــــك يخطــــر مــــا �ــــل �ــــ� �رواح �ــــذه بــــ�ن البحــــث و�ــــدور 

 قائليــھ عــن روي ممـا و�عضــ�ا مخ�ــ�ع �عضـ�ا �لمــات ذلــك و�تخلـل و�جتمــاع، والسياسـة

  ا��ديث �دب �� القارئ  عليھ يطلع ما أمتع من وقراء��ا ا��ياة؛ أثناء

 حـــــل �ـــــ� لألور�يـــــ�ن املتحـــــدة الواليـــــات مشـــــاركة ع�ـــــ� اختلفـــــوا أ��ـــــم ذلـــــك أمثلـــــة مـــــن

 الشـــــــــيوخ مجلـــــــــس رجـــــــــال مـــــــــن روح باســـــــــتدعاء واشـــــــــنطون  فـــــــــأمر. العامليـــــــــة املعضـــــــــالت

 �ـــ� واشـــنطون  الـــرئ�س قـــول  بـــھ اس�شـــ�د مـــا أول  و�ـــان الـــروح فجـــاء. ذلـــك �ـــ� املعارضـــ�ن

  املنوال ا�ذ ع�� ا��وار وجرى  الوداع، خطاب

 . لظـا�ر ا��ـواب إن سـيدي؟ يـا ولم - الشيخ
ً
 أعيـد واشـنطون  الـرئ�س لـذكرى  وتـوق��ا

 مــن طائفــة ألور�ــا إن: (قــال لقــد. . . القلــوب أطــواء �ــ� �مــر�كي�ن جميــع �ع��ــا ال�ــ� �لماتــھ

 نتـورط ثـم ومـن �عيدة، جد ��ا عالقتنا، ت�ون  أو ف��ا لنا مص��ة ال ال�� �ولية املصا��

 عـــــن غر�بـــــة أســـــباب و�ـــــ� وتتالحـــــق، تتعاقـــــب ت�ـــــ� ال ال�ـــــ� والشـــــقاق ا��ـــــالف ابأســـــب �ـــــ�
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 املصـــطنعة الـــروابط و�عقـــد غمار�ـــا، �ـــ� بأنفســـنا نـــزج أن ا��كمـــة مـــن فلـــ�س شـــواغلنا،

  )أجزا��ا ب�ن والعداوة الصداقة عالقات أو املألوفة سياس��ا أحوال �� و�ي��ا، بي�نا

  شراعنا ندير أن �� سياس�نا إن: (قال ثم
ً
  )�جن�ية الدول  ر�اح عن �عيدا

  فالتفتوا
ً
  :يقول  بھ فإذا واشنطون  القائد إ�� جميعا

  املوقر؟ الشيخ حضرة يا ذلك قلت م��. . . لم إن��! ��يب - واشنطون 

 بالشــــبھ لــــ�س ولكــــن بتمثالــــك لشــــ�يھ إنــــك واشــــنطون  الــــرئ�س أنــــت أخالــــك - الشــــيخ

  �عينھ؟ واشنطون  الرئ�س أفأنت �لھ،

  منھ يخلد ما: سيدي يا �عم - واشنطون 

 ال��ظـــــة �ـــــذه ســـــمع��ا ال�ـــــ� ال�لمـــــات إن. الـــــرئ�س أ��ـــــا بلقائـــــك ســـــعيد إ�ـــــي - الشـــــيخ

  وداعك خطاب من مقت�سة

 ( واشنطون 
ً
  ذاك؟ وما -) متذكرا

 السـاعة، اذكر�ـا لسـت لـدواع ألقيتـھ الذي ا��طاب إنھ. الرئ�س أ��ا حسن - الشيخ

  للرآسة �نتخاب ميدان �غزو  أال اع��مت يوم ألقيتھ أنك م��ا أذكر ولك��

 وإن �عنيـــھ مـــا أف�ـــم ولك�ـــ� �نتخـــاب، ميـــدان قـــط غـــزوت مـــا أنـــا أغـــزو؟ - واشـــنطون 

  الغرابة �عض ع�� غر�بة عباراتك �انت

 �ــ� اشــ�باك ال. قلــب ظ�ــر عــن دروســك نحفــظ أننــا إال. عباراتــك مــن تكــن لــم - الشــيخ

  !�جن�ية املسائل

 ا��يــــل حــــوافر عــــن �بتعــــاد إن لــــك أقــــول  الشــــيخ حضــــرة يــــا �ــــذا ومــــع - واشــــنطون 

  �فيال لكبار ا��سنة بالسياسة ل�ست ولك��ا ا��راء، لصغار حسنة سياسة

 و�ــــــو - جي�ــــــ� الشــــــاعر إ�ــــــ� ســــــ�يوارت مــــــاري  توج��ــــــا �لمــــــة الرســــــالة أحاديــــــث ومــــــن

  :لھ فتقول  - السماء �� ودليل�ا أستاذ�ا
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 ع�ـ� را��ة ا��ر�ة أن أرى  ولك��) النظام �� ا��ر�ة( تطلب العز�ز �ستاذ أ��ا إنك(

 و�ـو موجـود، �ـو مـا يحفـظ أن فقصاراه النظام أما. موجدة خالقة ا��ر�ة ألن النظام،

 حقيـق �ـو ومـا ا��فـظ �سـتحق مـا يحفـظ: مسـك�ن شـيطان مـن لـھ و�ـا ���ء؛ �ل يحفظ

 بنطــاق ا��يــاة يحــيط ف�ــو والتــدب��، بال�ــ� ا��نونــة الب�ــت ر�ــة و�أنــھ والــزوال، بــالتلف

 تفتحــــھ تــــزال وال النطــــاق فــــتحطم - القو�ــــة �رواح حر�ــــة - ا��ر�ــــة تــــأ�ي ثــــم حديــــد؛ مــــن

 
ً
  )ا��ياة أطراف يوسع فتحا

. مقـامرة ولك��ـا متـاجرة، ا��يـاة ل�سـت: (ا��ـديث �ـذا �ـ� سـ�يوارت مـاري  أقـوال ومن

  )نفس�ا ا��ياة مع الرجل مقامرة �� وإنما آخر�ن، رجال مع الرجل مقامرة �� ول�ست

 مـــؤتمن وأن�ـــ� �لـــھ ثقـــة موضـــع أن�ـــ� أزعـــم لســـت: (أحاديثـــھ �عـــض �ـــ� لت��فـــو  و�قـــول 

 الف�ــم بقلــة مع�ــ�ف إن�ــ� بــل! �ل�يــة �ســرار ع�ــ� يطلــع الــذي جي�ــ� �الــدكتور  ســره ع�ــ�

  )�شياء �ذه ��ميع أسباب من يق�ن ع�� لست ثم ومن ألساليبھ،

  واشــــــنطون  فيقاطعــــــھ
ً
 مــــــاري  �ــــــم� فتصــــــيح. حــــــال �ــــــل ع�ــــــ� أســــــباب مــــــن البــــــد: قــــــائال

  !ذاك أحسب ما أسبابھ؟ وحكم العقل حكم ع�� يجري  ���ء أف�ل: س�يوارت

  )مجاذيب مس�شفى الدنيا ل�ست: (ماركس �ارل  فيجي��ا

  فـــولت�� فيعـــود
ً
؟: (قـــائال

ً
 أتباعـــك �ـــوى  ع�ـــ� �مـــور  جـــرت إذا ولكـــن أدري، لســـت أحقـــا

  )دري؟ي فمن. العسكر��ن - نابليون  �ع�� - �م��اطور  وأتباع �ش��اكي�ن

 إ�ــــ� يــــدعون  الــــذين الشــــيوعي�ن مــــذ�ب إن: (قولــــھ الرســــالة �ــــ� فــــولت�� ف�ا�ــــات ومـــن

 باسـ�يالء يقولـون  الـذين الر�بـان مـذ�ب عـن يختلـف ال �ـ��ء �ـل ع�ـ� ا���ومـة اس�يالء

 لطائفــــــة العصــــــر�ة الطبقــــــة �ــــــم الشــــــيوعي�ن إن: (يقــــــول  ثــــــم) �ــــــ��ء �ــــــل ع�ــــــ� الكن�ســــــة

 �أنمــــا والطاعــــة، والتعمــــيم ا��تميــــة األقوالفــــ وإال الواســــطة، ت�ــــ�ر الغايــــة! ال�ســــوعي�ن

 احتمـــال وال اختيــار، �غ�ـــ� الفــور  ع�ـــ� ميتــة جثـــة ف�ــو وإال باختيـــاره، ميتــة جثـــة ��ســان

  . . .)البضاعة �سليم من البد ثم املذ�ب، غ�� ملذ�ب

  :ي�� كما ا��رب عن الرسالة �� �حاديث �عض و�دور 

  . . .أنا غ��ي  ا��رب أسباب من كث�� أور�ا ��. حرب. حرب - ماركس �ارل 
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  واليـك ومحو�ـا، إصالح�ا �عا�� �انت أور�ا ولكن التحقيق، ع�� - جي��
ً
 عصـبة مـثال

  �مم

  !�امل فشل - ماركس �ارل 

  فاشلة؟ تجر�ة أول  عند الشيوعية من يديك تنفض أتراك - جي��

  �خ�� بنجاح�ا موقن ألن��! كال - ماركس �ارل 

  فيھ شك ال خ���  العصبة نجاح وكذاك - جي��

  ع�دتك كما حكيم رجل من أسمعھ أن يد�ش�� �ذا. جي�� دكتور  يا ال. ال - نابليون 

  د�شتك من د�ش�� إنما - جي��

  القوة ع�� قائمة ا��ضارة أن قول  �ل ��اية - نابليون 

  العقيدة ع�� قائمة ا��ضارة بل. كال - واشنطون 

  !أخرى  مرة �ل�ية العزة - ماركس �ارل 

 �ــ� �عمقنــا لــو أننــا أرى  كنــت وإن. ســيدي يــا الســاعة عن�ــت مــا �ــذا لــ�س - واشــنطون 

  �ل�ية العزة إ�� محالة ال من��ون  فنحن أبديتھ الذي الرأي

 مـــــاذا ا���ـــــ�ال أ��ــــا العقيـــــدة ع�ـــــ� قائمــــة ا��ضـــــارة إن تقـــــول  حــــ�ن ولكنـــــك - نــــابليون 

  تر�د؟

 مـــــآر��م ع�ــــ� �علـــــو عمــــل إ�ـــــ� النــــاس تبعــــث ال�ـــــ� الروحيــــة الصـــــلة أع�ــــ� - واشــــنطون 

  ذلك؟ ع�� أكر���م ألنك أجلك من ماتوا جنودك أن أفتحسب. القر�بة ا��يوانية

  !قوة حال �ل ع�� ج���� وإن حضار�ي، دعامة ج���� أحسب إنما: نابليون 

  لفر�سا وحب بك، وإيمان ��اعة، إال ج�شك �ان ما - واشنطون 

  وطعام وذخائر ومدافع - نابليون 

  العقيدة �غ��) ميتة مادة( أولئك �ل - واشنطون 
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  مدفع؟ �غ�� عقيدة أتر�د - نابليون 

  عقيدة �غ�� مدفع من خ�� - واشنطون 

  جي�ــ�
ً
 العقيــدة غلبــت لقــد فــال��؟ معركــة تــذكر! ســيدي يــا فــال�� - نــابليون  مخاطبــا

 وإ�ــــي الــــرئ�س، أ��ــــا معــــك إن�ــــ�. املعركــــة تلــــك �ــــ� العقيــــدة �غ�ــــ� املــــدفع ع�ــــ� املــــدفع �غ�ــــ�

. �مـم �عصـبة إيمـا�ي مـن ل��بـھ إ�ـ� سـؤالھ توجيھ �ان وإن ��اطور �م إجابة لك لشاكر

 النــــاس مــــن ا��ماعــــة بــــأن إليمــــا�ي إال بالعصــــبة أؤمــــن لــــم إن�ــــ� لــــھ أقــــول  أن أردت ولقــــد

 وجــد فأمـا بوجود�ــا، شـعور�ا ســاعة أو وجود�ـا ســاعة نفسـ�ا حكــم إ�ـ� تبــادر أن ي�ب�ـ�

  )وجود من ل�ا البد الدنيو�ة فا���ومة الدنيو�ة با��ماعة الشعور 

 الروســــية الروايــــات �ــــ�افة عــــن مــــاركس و�ــــارل  فــــولت�� بــــ�ن تــــدور  أخــــرى  ومناقشــــة

  :فيقول  فولت�� و�عود ل��اف��ا، اقتصادية أسباب إ�� ماركس ف�ش�� ا��ديثة،

  اقتصادية أسباب من نجمت املدينة جما��� غباوة أن تث�ت ح�� - فولت��

  ظا�رة ذلك حقيقة - ماركس �ارل 

 أمـــا ثانو�ـــة؛ وقـــا�ع إال �قتصـــادية �ســـباب فمـــا ذلـــك، نقـــيض ع�ـــ� �ـــ� بـــل - فـــولت��

  النفوس دوافع ف�� �و�� الوقا�ع

  �لمات إال ول�س �لمات - ماركس �ارل 

 ف�ــ� �و�ــ� ا��قيقــة أمــا ثانو�ــة حقيقــة تلــك( خــالء فــأر أم مدينــة فــأر أأنــت - فــولت��

  )حال �ل ع�� فأر أنك

  حــارب الـذي ر�ــانب جننجـز بوليــام السـماء إ�ــ� و�ـ�ء
ً
 دارو�ــن مــذ�ب علـم ألنــھ أسـتاذا

  �مر�كية املدارس �عض ��

 ف��لـــل. �ل�يـــة العـــزة يـــدي بـــ�ن مثـــل ح�ـــ� �نـــا إ�ـــ� ارتفـــع أن إال �ـــو فمـــا - فـــولت�� قـــال

، بر�ــان جننجــز وليــام
ً
  يلــق لــم ولكنــھ �شــرا

ً
 �ــ� و�ــو فقــال. �ل�يــة العــزة جانــب مــن ترحابــا

 �رض �ـ� صـعد قـد ألنـھ ا��ـو �ـذا �ـ� ال��حـاب قلة من حولھ ما يلمح أن �شغلھ حماسة
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  �انـت لقـد. املعركـة غبـار �غشـا�ي يـزال ال. �أنـذا. رب: عديدة ألجواء �افية بحماسة
ً
 حر�ـا

،
ً
  لنا �ان الظفر ولكن ز�ونا

  ���ب�� ال والظفر وا��رب املعركة لغة إن - السماوي  بص��ه هللا فأجابھ

  القديم؟ الع�د كتاب �� اسمك �ذا ل�س أو. ودا��ن رب هللا يا لكنك - بر�ان قال

  يومئــــذ كنــــت لقــــد: بــــھ مــــا يلطــــف الســــرمدي حلمــــھ �ــــ� الــــرب قــــال
ً
 أن�يــــاء أل�ــــم ناشــــئا

  عشـر�ن منـذ إلـيكم أرسلت أن�� �س�ت ولعلك! الناشئ�ن إل�ام إسرائيل
ً
 حـب رسـول  قرنـا

  وسالم

  توسل ثم بر�ان فحار
ً
  أعداءك حار�ت دق ر�اه يا ولك��: �سمع مما ر�ب �� و�و قائال

 �ـل. أعـداء ب�ـ� يـا �ـ� لـ�س أن إليـھ يـو�� و�ـو الصـواب إ�ـ� وسدده الرب حلم فوسعھ

  خالئق ب�� يا �� ما

 تخـالف ر�ـاه دارون آراء لكـن. وصـاح قلبـھ، يأ�ـل والشـك املسـك�ن الكتـا�ي فاضطرب

  كتابك أقوال

 مــــن �ــــ�و  ف�ــــو كتابتــــھ �ــــ� �ــــاتبوه أخلــــص مــــا �ــــل: (وحــــزم حلــــم �ــــ� قولــــھ هللا لــــھ فأكــــد

  )�ستقامة مصدر من ف�و الصراط ع�� استقام ما و�ل عندي،

 إنــك: جي�ــ� فيقــول . �عــ�ش �عمــل مــن إن: ��ي�ــ� مــاركس يقــول  ا��ادثــات �عــض و�ــ�

 تك�ـــ� حـــ�ن والســـيما قتلتـــھ، ��ســـانية صـــنعتھ ع�ـــ� ال عملـــھ ع�ـــ� العامـــل حـــق أقمـــت إن

  والعامل�ن �عمال إ�� ا��اجة وتقل �الت

 �ــذه أو الدقــة �ــذه أو الطــالوة �ــذه مثــل ل�ــا ال�ــ� بــالطرائف لرســالةا تفــيض و�كــذا

 و�ــ� برم��ــا ناقــل ينقل�ــا ح�ــ� م��ــا نصــ�ب �ــ� العر�يــة قــراء أشــرك أن رأيــت وقــد. الف�ا�ــة

  .صغ��ة صفحة مائة ع�� تر�ي قلما
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  مل�ي زواج

   

 كت��ـا ال�ـ� الصـغ��ة بمسـرحياتھ أشـ��ر إنجل�ـ�ي  رسـام شـاعر أديـب �وسمان لور�س

  و�شر�ا فكتور�ا امللكة حياة عن
ً
 مـن الشـمال جماعـة �عـارض الذي) اليم�ن نادي( أخ��ا

 مقصـــورة املســـرحيات �ـــذه وإحـــدى. �نقالبيـــة والـــدعوات �شـــ��اكية املبـــادئ أ�ـــ�اب

 ف��ـا دار وقـد املل�ـي الـزواج مسـألة عن فكتور�ا وامللكة ملبورن اللورد ب�ن املناقشة ع��

  :ا��وار �ذا بي��ما

  �عـد أتخـذ لـم أن�ـ� أع�ـ�. . . التخصـيص ع�ـ� مـا أحـد �ـ� أفكـر لـم إن�� - فكتور�ا
ً
 قـرارا

 
ً
  حاسما

 ال ا��اللــة صــاحبة أن إذن منـھ وأف�ــم مــوال�ي، يـا �ــذا أســمع أن ع�ـ� يفــرج - ملبـورن

  . . .الرأي طليقة تزال

 لــــورد يــــا �مــــر �ــــ� ا��يــــار صــــاحبة أن�ــــ� الشــــك �عــــم،. �عــــم الــــرأي؟ طليقــــة - فكتور�ــــا

  ملبورن

  أعنيھ ما �ذا ال؟ وكيف - ملبورن
ً
  ��ظة �غ��ه أش�� وال طبعا

  �ناك لكن - فكتور�ا
ً
  ف��ا و��تُّ  عل��ا النية عقدت قد أمورا

  ماذا؟ مثل - ملبورن

  عاطفة زواج ملبورن لورد يا زوا�� ي�ون  أن - فكتور�ا

  شقةم �غ�� موال�ي يا أعتقد فيما تدب��ه �ستطاع ما ذلك - ملبورن

  أر�د أن�� أع�� - فكتور�ا
ً
  إليھ أرتفع وأن أحبھ أن وأستطيع خالئقھ، أجل إ�سانا

  !إليھ؟ ترتفع�ن - ملبورن

  أر�ـد أن�ـ� إال �سـمع؛ مـا اسـتغر�ت ور�مـا. ملبـورن لـورد يـا �عم - فكتور�ا
ً
 أتطلـع زوجـا

  إليھ
ً
  س�شغل�ا ال�� املرتبة ع�� الدر�ة لھ تكمل أن �عد حقا
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 صــاحبة �انــت وإذ. وجــوده إم�ــان مــن واثــق إن�ــ�. كــذلك �ــو كــذلك، �ــو. آه - ملبــورن

 باألســـــماء بيـــــان الســـــاعة فعنـــــدي الصـــــدد �ـــــذا �ـــــ� رأ��ـــــا طالقـــــة عـــــن أعر�ـــــت قـــــد ا��ـــــالل

  ا��تملة

  عدد�ا؟ كم! �ذا أ��ب ما ملبورن، لورد. آه - فكتور�ا

  - ملبــــورن
ً
 ن�تظـــــر ولكننـــــا وحســــب، خمســـــة ا��اضـــــر الوقــــت �ـــــ� �ـــــم. مــــوال�ي حســـــنا

  . . .نآخر�

  !ت�تظرون؟ - فكتور�ا

  خ���م �ستخ�� إننا أقول  أن أر�د - ملبورن

  �ستخ��ون؟ وكيف - فكتور�ا

 أن شــأ�ي مــن فلــ�س علينــا، املفــروض واجبنــا و�ــو مــوال�ي، يــا �ــ��ء �ــل عــن - ملبـورن

  ا��اللة صاحبة ع�� أعرض
ً
  الوجوه من وجھ ع�� اع��اض إليھ يتجھ أحدا

  !ملبورن لورد يا أبرعك ما. . . الساعة ح�� خمسة م��م وجدت وقد - فكتور�ا

  �ســــــتخبار يــــــزال وال). . . ا��تملــــــ�ن( عــــــن مــــــوال�ي يــــــا تحــــــدثت - ملبــــــورن
ً
 عــــــن جار�ــــــا

 غ�ـ� ا��اللـة صـاحبة مراجعـة �عـد مـ��م يبقـى ال ولعلـھ �ن، بالبحـث قـائم وأنـا �خر�ن،

  واحد

  ملبورن لورد يا بيانك ع�� نظرة ألقي أن أود - فكتور�ا

 بح�ـــ� �ـــ� ��ـــدي�� ال�ـــ� املالحظـــات عـــن وج�ـــ� تم�يـــد فبعـــد مـــوال�ي أذنـــت إن - ورنملبـــ

  أرجو فيما وملوافق��ا موال�ي، لنظر بيا�ي أعرض

  !خمسة ع�� أوافق أن �سع�� ال - فكتور�ا

 تختـــار�ن يجـــرون خمســـة مـــن مـــوال�ي؟ يـــا ال لـــم �و�ـــ� املراجعـــة ســـ�يل ع�ـــ� - ملبـــورن

  السابق
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  رأختـا أال يجــوز  - فكتور�ـا
ً
. عنــدك مــا �ـات حــال �ـل ع�ــ� ولكـن طو�ــل، زمــن إ�ـ� أحــدا

  وم�تمة مصغية إن��

 مزايــــا ر�ــــب وال �ــــ� ا��اللــــة بصــــاحبة يليــــق قــــر�ن ��ــــا يمتــــاز ال�ــــ� املزايــــا إن - ملبــــورن

 الواجـــب فمـــن. غر�بـــة قلـــت إن ال�ـــ�يح وصـــف�ا أعـــدو ال ولع�ـــ�. خاصـــة مزايـــا أو فر�ـــدة

 
ً
  ي�ــون  أال يجــب �ــذا ومــع ملكيــة، ســاللة مــن ي�ــون  أن أوال

ً
  وارثــا

ً
  أو مباشــرا

ً
 لعــرش مر��ــا

  �مارة أو امللك عروش من

  ملبورن؟ لورد يا ال ولم - فكتور�ا

 تــــاج إن. السياســـية املشـــكالت �عـــض إ�ـــ� مــــوال�ي يـــا جـــرت ر�مـــا وراثتـــھ ألن - ملبـــورن

 وتلــك الــذ�ور، ع�ــ� امللــك واليــة يقصــر الوراثــة قــانون  ألن غ�ــ�ك إ�ــ� تجــاوزك قــد �ــانوفر

  نحــــب ال فــــنحن أحســــب، فيمــــا ســــعيدة ســــبةمنا
ً
 الــــبالد وإن �ــــانوفر، تيجــــان مــــن مز�ــــدا

  ألحسن
ً
  التيجان تلك �غ�� حاال

 فـــوق  ي�ب�ـــ� ا��اللـــة بصـــاحبة الالئـــق فـــالقر�ن. مـــوال�ي يـــا املطلو�ـــة املزايـــا إ�ـــ� ولنعـــد

  ي�ــون  أن العــرش وراثــة عــن و�عــده امللكيــة عراقتــھ
ً
 املفــرط بالصــغ�� �ــو ال ب�ــت مــن أم�ــ�ا

 ا��الفـــات اجتنـــاب مـــن لنـــا منـــاص ال إذ. العظـــم �ـــ� املفـــرط بـــا��ط�� �ـــو وال الصـــغر �ـــ�

  ال��و�ستان�ية بالعقيدة يدين أن �ذا �عد و��ب��. املعقدة

  )بابوي ( برجل أتزوج أن مقدوري �� فل�س. أجل. أجل - فكتور�ا

 ب�ـــ�ي� ثـــم. ذلـــك يمنـــع الواليـــة قـــانون  إن. مقـــدورك �ـــ� لـــ�س مـــوال�ي يـــا �عـــم - ملبـــورن

 
ً
  ي�ـون  أن أيضا

ً
 يـتعلم أو �عـرف أن و��ب�ـ� ا��اللـة؛ لصـاحبة حيـاة قـر�ن يصـبح �ـي شـابا

  ي�ـــــون  وأن �نجل��يـــــة، اللغـــــة
ً
 �ـــــذه وإن. القوميـــــة والتقاليـــــد العـــــادات القتبـــــاس صـــــا��ا

  ألصع��ا �خ��ة املز�ة
ً
  �جانب مع �نجل�� تحرج من معروف �و ملا جميعا

  �مر سيجعل تقول  ما بأحس لورد يا لك�� - فكتور�ا
ً
  مستحيال

 مـــن والبـــد. �ختيـــار نطـــاق سيضـــيق أنـــھ �نالـــك مـــا غايـــة. مـــوال�ي يـــا حاشـــا - ملبـــورن

. ومشــار��ا عادا��ــا يقتـ�س أن �نجل��يــة بالصـيغة �صــطباغ �عـد قــادر أحـد ع�ــ� العثـور 

  �ـام��دج أوف جـورج �م�ـ� عمـك أبـن فـإن �ـذا حـدث وقد
ً
 صـورة ��ـب ع�ـ� يتخـذ مـثال
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 يجفـــــــو أن يتعــــــود ح�ـــــــ� ذلــــــك نحـــــــو أو خمــــــس ســـــــنوات تم�ــــــ�� وال املطبـــــــوع، نجل�ــــــ�ي � 

  نجفو�م كما �جانب

  ملبورن؟ لورد يا �جانب تجفو أتراك لكن - فكتور�ا

 ألســــــباب �حــــــاي�ن �عــــــض جفــــــاء�م أصــــــطنع وإنمــــــا! كــــــال! مــــــوال�ي يــــــا كــــــال - ملبــــــورن

  سياسية

  تقدم؟ ما �عد وماذا. حسن - فكتور�ا

 تكــــن لــــم وإن ال�ــــ�وة �عــــض يملــــك أن مــــوال�ي يــــا تقــــدم مــــا فــــوق  بــــھ يجمــــل - ملبــــورن

 ســـمت صـــاحب ي�ـــون  أن بـــھ و�جمـــل الزم؛ �ـــو بمـــا يتكفـــل ســـوف ال��ملـــان فـــإن عظيمـــة؛

 ال إذ!!! منــھ عظــيم جانــب غ�ــ� ع�ــ� لكــن العقــل مــن جانــب ع�ــ� ي�ــون  وأن بمقامــھ، الئــق

  السياسة لشؤون يتعرض أن لھ يحق

  الشؤون لتلك بالتعرض لھ أسمح ولن حق، �ذا - فكتور�ا

  الت�ــــو�ن، ســــليم ا��ســــم �ــــ�يح ي�ــــون  أن ي�ب�ــــ� ثــــم - ملبــــورن
ً
 أصــــل( مــــن منحــــدرا

 �ور�يـة �سـر �ـ�) �صـيل �صـل( �ـان إذ املسـألة �ـ� عان�نـاه مـا أصعب و�ذا). . . أصيل

  الصفات أندر من املالكة

  )�صيل �صل( �لمة أن إ�� و�خيل. أف�م أ�اد ال فإ�ي فضلك، من و�� - فكتور�ا

  املاشية إ�� تنصرف

  �ع�ــ� أ��ـــا بيــد معان��ـــا؛ �عــض �ـــ� مــوال�ي يـــا كــذلك �ـــ� - ملبــورن
ً
 مـــن ينحـــدر مــا أيضـــا

 تنصــب �بــاء خطايــا أن تن�ئنــا حيــث الثانيــة الوصــية �ــ� نجــد�ا ونحــن. الوالــد إ�ــ� الوالــد

 ايـــــاا��ط ام��جـــــت قـــــد امللكيـــــة الســـــالالت �عـــــض ففـــــي. الفضـــــائل وكـــــذلك �بنـــــاء؛ ع�ـــــ�

 �مــراء بــ�ن القــران �ــان ول�ــذا. بي��ــا وا��لــط ام��اج�ــا مــن املز�ــد لنخ�ــ�� ح�ــ� والفضــائل

  املشورة محمود غ�� �قارب

  !أوه - فكتور�ا
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 مـــــن الفــــروع �عــــض إ�ــــ� يرجــــع وفيمــــا. التق�ـــــ�� ع�ــــ� ال ا��ملــــة ع�ــــ� أع�ــــ� - ملبــــورن

 أضـــمن لـــم ثـــم ومـــن. انطبـــاق أشـــد ا��ـــظ لســـوء �ـــذا ينطبـــق مـــوال�ي يـــا أســـرتكم �ـــ�رة

 ل�انــا ذلــك لــوال وإ��مــا �ــ�، ذكر�مــا مــن الــرغم ع�ــ� عمومتــك أبنــاء مــن أثنــ�ن أســ�� بيــا�ي

 مــن أل�ــ�ت و�م�ــ� إر�ســت �م�ــ� الســمو صــاحبا و�مــا امل�انــة، لتلــك املر�ــ��ن أصــ�� مـن

  جوثا �و�رج ساكس

  س�ت�ن منذ رأي��ما عندما وقوة ��ة أتم ع�� �� يلوحان �انا �ذا ومع - فكتور�ا

 بــــل دقيقــــة، �عــــُد  واملســـألة. تخــــدع طاملــــا والظــــوا�ر مـــوال�ي، يــــا الظــــا�ر �ــــ� - لبـــورنم

  - أسـم��ما أضمن لم أ�ي غ�� مؤملة،
ً
 الـذي البيـان �ـ� - الطبيـة �نبـاء مـن عنـدي ملـا اتباعـا

 بلمحــــة فتع�ـــ�ه البيـــان إل��ــــا و�قـــدم و�ـــ��ض( ا��اللـــة �ــــ�ابة ع�ـــ� �عرضـــھ �ن أ�شـــرف

  )واحدة

  أعرف ترا�ي �ل لكنو . أوه - فكتور�ا
ً
  م��م؟ أحدا

  املعرفة حق أحد�م �عرف�ن جاللتك - ملبورن

  ع�� أبن إنھ جورج؟ �م�� أ�ع��. أحسب ال. أوه - فكتور�ا
ً
  أيضا

  القبيل ذاك من اع��اض الفرع �ذا ع�� ول�س موال�ي، يا آخر فرع �� - ملبورن

  إنھ. . إنھ.  . .جورج ع�� أبن أقبل أن أستطيع ال لكن�� أوه، - فكتور�ا

  غ��ه �ناك. . . اختيارك �� جاللتك حق يمس أن ير�د من ل�س - ملبورن

  أعرف ال قلت كما أن�� إال - فكتور�ا
ً
  م��م أحدا

  الـبالط إ�ـ� تـدعي��م. مـوال�ي يـا ذلك إصالح �س�ل - ملبورن
ً
  واحـدا

ً
 تقـول�ن وال واحـدا

،
ً
  تقول�ن وال تصرفي��م ثم ش�ئا

ً
  أخرى  كرة �عود أو و�بقى، لك، بدا ما تقول�ن أو. ش�ئا

  كذلك؟ أل�س. أختار ال�� أنا لكن�� - فكتور�ا

 الــزواج إ�ــ� ت��ئــك ضــرورة وال ا��اللــة، صــاحبة يــا تختــار�ن ال�ــ� أنــت �عــم - ملبــورن

  أب�ت إن
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  ح�ن �ل �� تقول  أمي �انت �كذا. الزواج من البد لكن أوه، - فكتور�ا

 ف��ـــا �ســـمح قلمـــا ا��طـــورة �ـــذه مثـــل ل�ـــا مســـألة أن ع�ـــ�. ســـمعت و�كـــذا - ملبـــورن

 أن فـرض ع�ـ� إنـھ مـوال�ي يـا أقـول  وإنمـا. ا��اللـة صـاحب اختيار �� يؤثر أن البنوة لوالء

 فالواجـــــب الوج�ـــــات مـــــن وج�ـــــة �ـــــ� اختيـــــارك ع�ـــــ� التـــــأث�� محـــــاوالت مـــــن محاولـــــة �نـــــاك

  أعارض أن أسباب من قدمت ملا ع�� يق���

 �ــذا ع�ــ� ال�ــ� �مــور  مــن أمــر �ــ� مــا عارضــةم أقبــل لــن إن�ــ� ملبــورن، لــورد - فكتور�ــا

  ��ظة رأ�ي �� تؤثر لن إ��ا. النحو

  ال؟ - ملبورن

  أخرى  وج�ة �� النقيض ع�� أثرت ور�ما التحقيق، ع�� - فكتور�ا

 أ�ـل وإنمـا أخـرى، �لمـة أقـول  وال شـعورك، أشاطرك وأنا موال�ي، يا ف�مت - ملبورن

  ضم��ك وإ�� رأيك، حسن إ�� املسألة

  !منك أ�علم ذا وكم! ملبورن لورد يا م�� أكرمك ما. أوه - افكتور�

 صــــاحبة مــــن أســــن ملكــــ�ن خــــدمت لقــــد. مــــوال�ي مــــن أنــــا أ�علــــم ذا كــــم بــــل - ملبــــورن

  أخدم لم أن�� إال ا��اللة،
ً
  إصغاء وحسن حكمة من تبدين بما املشورة إ�� يص�� أحدا

 ت��كــــھ أم البيــــان معــــك أتبقـــي. ملبــــورن لــــورد يـــا إذن أســــتودعك) نا�ضــــة( - فكتور�ـــا

  �نا؟

 لـــــك فاالختيـــــار. . . ب�ســــيانھ تفضـــــ�� أو قلتــــھ مـــــا اذكــــري . مـــــوال�ي يــــا بأذنـــــك - ملبــــورن

  غ��ك ألحد ول�س وحدك

ِر�ي لم ولكنك �عم، - فكتور�ا
ُ
  الصور  من صورة �عُد  ت

  - ملبورن
ً
  الصور؟ وملاذا موال�ي، يا صورا

  أختـــار أن �ســـع�� ال - فكتور�ـــا
ً
 باإلنصـــاف �ـــذا فلـــ�س ج�ـــھ،و  مالمـــح أرى  ح�ـــ� أحـــدا

  �� باإلنصاف �و وال ل�م
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  .بدعو��م تأمري  أن �ستطيع�ن - ملبورن

  أدعو أن أنوي  ال! كال - فكتور�ا
ً
  مرآه ���ب�� لم إن أحدا

  موال�ي يا �حيان �عض �� ��ادعة الصور  إن - ملبورن

 أوف جـــــورج �م�ــــ� ع�ــــ� ألبـــــن صــــورة أيــــام منـــــذ رأيــــت وقــــد. �ـــــ�يح �ــــذا - فكتور�ــــا

  جميل و�و ف��ا يلوح بھ فإذا م��دج؛ك

  صور�م ع�� أحصل أن أستطيع - ملبورن
ً
 ولكـن مشـي�تك، حسب موال�ي يا جميعا

 إال �عملـون  وال واجبـا��م، �عرفـون  - الـوزارات رؤسـاء كمثل مثل�م - البالط �� املصور�ن

  يذ�بوا أن فعل��م عملھ ع�� يقدروا لم فإن �عملوه، أن م��م منظور  �و ما

 صـورة: أيـام منـذ والـد�ي إ�ـ� أرسـلت صـورة �ذه). . . املائدة إ�� ذا�بة و��( - �افكتور 

  أل��ت �م�� ع�� ابن

  �عم. آه. . أوه). . . املائدة إ�� تبع�ا وقد( - ملبورن

  �شــأ أنــھ شــك ال - فكتور�ــا
ً
 صــورة يتخيــل أن بــالط مصــور  اســتطاعة �ــ� لــ�س. جمــيال

  املثال �ذا ع��

 اســتغن�نا وقــد فأمــا. . . لــيجمح ا��يــال إن يــدري؟ مــن وال�ي؟مــ يــا يــدري  مــن - ملبــورن

  ا��اللة؟ لصاحبة الصور  جمع �� �ن أم��� ف�ل �سماء بيان عن

  �ذا ذكرت ح�ن جادة أكن لم. ملبورن لورد يا! كال. أوه - فكتور�ا

 �مـر �ـذا �ـ� تفكـر أن ا��اللـة صـاحبة إ�ـ� أتوسل أن�� إال. موال�ي يا أنا وال - ملبورن

  امللكة يد ع�� و�نح��( الصغ��ة اليد �ذه لفي البالد �ذه مص�� إن. . . جادة
ً
  )مقبال

  ير�نـا ألنـھ كث�ـ�ة، جوانب من مفيد شائق طر�ف ا��وار �ذا
ً
 ا��ـديث أدب مـن نمطـا

  و�ر�نــا �نجل�ــ�، بــالط �ــ� والــوزراء امللــوك بــ�ن
ً
 تالحــظ ال�ــ� السياســية الشــروط مــن نمطــا

  و�ر�نــــا �ور�يــــات، واملل�ــــات يــــ�ن�ور� امللــــوك زواج �ــــ�
ً
 ��ــــا يتــــذرع ال�ــــ� اللياقــــة مــــن نمطــــا

 املصــــر�ة و�مـــة عليــــھ، �طـــالع و�حســــن. الدقيقـــة املســــائل تصـــر�ف إ�ــــ� �نـــاك الساســـة

 بــــ�ن الفــــارق  ع�ــــ� �طــــالع ليــــتم ايامــــھ، وأدام هللا حفظــــھ الفــــاروق املليــــك بزفــــاف ت�ــــت��
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 وفرضــــــت القــــــديم العــــــرف فــــــرض فقــــــد الشــــــؤون؛ �ــــــذه �ــــــ� الغــــــر�ي�ن وتقاليــــــد تقاليــــــدنا

  السياســــــية املواقــــــف
ً
 �ســـــــالمية العــــــادات مــــــن ل�ــــــا محــــــل ال الغــــــرب ملــــــوك ع�ــــــ� قيــــــودا

 وإ�ــ� ا��ر�ــة وإ�ــ� الديمقراطيــة إ�ــ� أقــرب املصــر��ن امللــوك زواج �ــان ثــم ومــن. والشــرقية

 �ـ� ةا��ر�ـ م�ـد الظـوا�ر توحيـھ فيما و�� الغر�ية، �مم ب�ن ي�ون  مما ��سانية املعا�ي

  .الزواج مسائل
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  �راء معرض ��

   

  الرســــالة مــــن القر�بــــة �عــــداد �عــــض �ــــ� عبا�ــــ�� أديــــب �ســــتاذ كتـــب
ً
 �ــــ� ســــأل مقــــاال

 ثـم) �عـده؟ أو عشـر السـا�ع القـرن  �ـ� الظـا�رة والكشوف السياحات ان��ت �ل: (عنوانھ

  عـاد
ً
 القــرن  �ـ� ان��ـت ا��غرافيـة الكشـوف أو الظـا�رة الكشـوف أن أ�ـ�يح: (فيـھ سـائال

 النصـــراف كن�يجـــة للـــنفس الباطنـــة الكشـــوف بـــدأت ثـــم ومـــن حواليـــھ، أو عشـــر الســـا�ع

 والســــــــياحات الدراســــــــات إ�ــــــــ� الظــــــــا�رة والســــــــياحات الدراســــــــات عــــــــن ال�شــــــــري  الــــــــذ�ن

  أنفيھ أ�اد بل الزعم، �ذا ��ة �� أشك إن��! الباطنة؟
ً
  )قاطعا

  جوابـــــھ �ـــــ� اســـــتطرد ثـــــم
ً
  �رةالظـــــا الســـــياحات ل�ســـــت: (قـــــائال

ً
 �ـــــ� الضـــــرب ع�ـــــ� وقفـــــا

 خــــارج �ــــ� للمج�ــــول  �س�شــــراف ولــــ�س أرجا��ـــا؛ مــــن رجــــأ �ــــل واك�شــــاف �رض مجا�ـــل

  ��ســانية الــنفس حــدود
ً
 ف�نــاك �رضــية؛ الكــرة لقــارات ا��غرافيــة ا��ــدود ع�ــ� قاصــرا

 وثمـــة ا���ـــ�ة؛ وأســـرار�ا ال�ـــون، رحـــاب �ـــ� املبثوثـــة وأ�وا��ـــا الشاســـعة، �عوامل�ـــا الســـماء

 مـــن �ث�ـــ� أمــواج و�نـــاك الدقيقـــة؛ وأســرار�ا الغر�ـــب وســـلوك�ا ال��يبــة بصـــفا��ا الــذرة

  :قال أن إ��. . .) �ونية وأشعة وك�ر�اء وحرارة ضوء

 عشــــر الثـــامن القــــرن�ن �ـــ� تمـــت ال�ــــ� الظـــا�رة الكشـــوف إن: يقــــول  أن �ســـتطيع مـــن(

 وأســ روعــة تقــل وا��يــاة الطبيعــة عــوالم �ــ� القــرن  �ــذا و�ــداءة عشــر والتاســع
ً
 ل��يــال را

 أو عشــــر الســــا�ع القـــرن  �ــــ� تمـــت ال�ــــ� ا��غرافيـــة املغــــامرات أروع عـــن لإل�ســــان وشـــْد�ا

  ان��ــت �ــل ذا��ــا ا��غرافيــة الكشــوف �ــذه ثــم �عــده؟
ً
 أيــن عشــر؟ الســا�ع القــرن  �ــ� حقــا

  . . .)وغ���م و���و وشا�لثون  س�وت مغامرات

  عبا�ــ�� يــبأد �ســتاذ مــن املناقشــة �ــذه تــأ�ي أن املناقشــات طرائــف ومــن
ً
 ملــا �عقيبــا

 ا��ــــــدود �ـــــ� �ســـــتغ�� قـــــد إننـــــا فيـــــھ قلنـــــا الـــــذي) ا��اســـــمة ا��ـــــدود( مقـــــال �ـــــ� أســـــلفناه

 ضـــرورات مـــن البيانـــات عـــن غ�ـــ� معلـــوم �ـــو ملـــا و�ستقصـــاء �حصـــاء عـــن والتعر�فـــات

 مــن فلــ�س مظلــم الليــل وإن م�ــ��ء ال��ــار إن ��ســان قــال فــإذا. قاعــدة �ــل �ــ� �ســت�ناء

 وال��ــار بالليــل تظلــم ال�ــ� امل��و�ــة �غــوار وال الغــيم أيــام يح�ــ�� أن كذلــ �عــد الواجــب

 ال �ل�ــا ولك��ــا العشــر�ن، والقــرن  عشــر التاســع القــرن  �ــ� جغرافيــة كشــوف حــدثت فقــد
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 ع�ـــ� البنـــاء واســـتقرار و�ر�ـــان �ســـس مـــن الفـــراغ �عـــد تـــأ�ي ال�ـــ�) املتممـــات( عـــن تخـــرج

  نقول  وكذلك. �خ�� نظامھ
ً
 وال الصـنا�� �نقـالب قـرن  �ـان عشر التاسع ن القر  إن مثال

 السـاعة �ـذه إ�ـ� بـل العشـر�ن القـرن  إ�ـ� الصـناعة عـالم �ـ� �خ�ـ�اع استمرار بذلك نمنع

 عشـــر الســـا�ع القـــرن  �ـــ� أوج�ــا بلغـــت ال�ـــ� الكشـــوف قبــل مج�ولـــة �انـــت نفســـ�ا فــاألرض

 مـــــن ف�ــــان الكشـــــوف، تلــــك قبـــــل مج�ولــــة �انــــت نفســـــ�ا ��ســــانية والب�يـــــة حواليــــھ ومــــا

 يــزعم مــن مــ��م و�ــان عليــھ؛ قائمــة �ــ� الــذي القــرار و�ــ� �رض شــ�ل �ــ� ينــازع مــن النــاس

 ب�نـــھ التناســـل و�جـــري  الغـــيالن، �شـــبھ أو الكـــالب �شـــبھ �صـــقاع �عـــض �ـــ� ��ســـان أن

  ا��يوان من ش�� فصائل و��ن

 والظــوا�ر، �شــ�ال أمــر �ــ� ا��ــالف انت�ــ� عشــر الســا�ع القــرن  كشــوف ان��ــت فلمــا

  ��ســان ملعرفــة أو والبــواطن، ا��قــائق �ــ� للبحــث ا��ــال وانفــتح
ً
 عرفنــاه أن �عــد نفســا

 
ً
  الظا�ر�ن �حياء عالم من موضعھ �� ووضعناه تركيبا

 و�شــعة �ث�ــ� وأمــواج الــذرة وكشــوف ال�واكــب كشــوف) أديــب( �ســتاذ ذكــر ولقــد

 تـزال وال عشـر السـا�ع ن القـر  �عـد حـدثت ال�ـ� العلمية الكشوف �ذه أمثال إ�� ال�ونية،

  �يام �ذه �� تحدث

 ال�ـ�) �جتماعيـة ا��اسـة( مـن �ـ� وأيـن فيـھ؟ نحـن وما الكشوف �ذه شأن ما ولكن

 الديمقراطيـة ��ـا تتعلـق ال�ـ� أو السـياحات؟ وأبطـال الروايـة وأبطـال القصص ��ا تتعلق

  وطبقاتھ؟ أفراده وتحليل ا��تمع وصف �� �ثر من ل�ا وما

 البــــــذخ أنبــــــاء وطنــــــھ ألبنــــــاء روى وقــــــد �ســــــيو�ة �قطــــــار مــــــن �عــــــود ذيالــــــ فالســــــائح

 أشـواق�م يل�ـب النـاس؛ أيـدي �ـ� والنفـا�س وا��ـوا�ر والفضـة الذ�ب ونوادر والفخامة

 مـن إليـھ ومـا الـذرة كشـف يفعلـھ مـا أضـعاف أضـعاف وأو�ـام�م وأحالم�م آمال�م و�علق

  �عيد من إال) �جتماعية با��اسة( تتصل ال كشوف

 إال والروايــات القصــص �ــ� �بطــال وصــف �غ�ــ� ال) الــذرة( كشــوف مــن كشــف ألــفو 

 تتصــــــل أمــــــور  مــــــن �ــــــذا شــــــابھ مــــــا أو أســــــ��ة أو ســــــفن أو طيــــــارات اخ�ــــــ�اع إ�ــــــ� يصــــــل أن

  �نحاء من نحو ع��) �جتماعية با��اسة(
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 العصــــور  بــــ�ن القصــــص �ــــ� �بطــــال وصــــف اخــــتالف مــــن نبحثــــھ كنــــا فيمــــا فــــاملعول 

 ا��اســــــــة( �علــــــــق أو ��ــــــــا، النــــــــاس شــــــــعور  ع�ــــــــ� �ــــــــو إنمــــــــا ا��ديثــــــــة والعصــــــــور  القديمــــــــة

 �ـــــ� ��ـــــ�يل�ا أو الواقـــــع عـــــالم �ـــــ� حـــــدو��ا ع�ـــــ� املعـــــول  ولـــــ�س بموضـــــوع�ا،) �جتماعيـــــة

  العلماء دواو�ن

 فيكشـــف�ا البقـــاع أمــا وصـــناعة؛ �علــم مشـــتغل أو عـــالم إال يكشــف�ا ال �عـــد) الــذرة( و

 املتخلفـــــ�ن، مــــن وراء�ـــــم قعــــد مـــــن �ــــل ��ـــــا و�ع�ــــ� املغـــــامر�ن، مــــن الرحلـــــة شــــاء مـــــن �ــــل

. و�فـــراد الشـــعوب أطـــوار و��ـــ�ل النفـــوس و�ـــدرس ا��مـــا��� يراقـــب مـــن ��ـــا و�شـــتغل

 الروايــــات موضــــوع �ــــ� ال�ــــ� النفســــية ا��يــــاة ثــــم �جتماعيــــة ا��يــــاة عــــن تنعــــزل  ال ف�ــــ�

  الذرات كشوف أو ال�واكب كشوف كذلك ول�ست �بطال، وصف ومحور 

 مــــن املز�ـــد عـــن غ�ــــ� ف�ـــو) أديـــب( �ســـتاذ ع�ــــ� التـــ�س مـــا توضــــيح تقـــدم فيمـــا ولعـــل

  التوضيح

 و�ل�ـــوكس الـــدكتور  كتــاب عـــن �ســأل العبـــادي ا��ميـــد عبــد �ســـتاذ إلينــا كتـــب وقــد

 ووعــدنا ،1الرســالة مــن) 236( الـــ العــدد �ــ� �ســم �ــذا فــذكرنا �نجل��يــة، باللغــة ســمھاو 

 العــالم أحــوال �ــ� ا��ديثــة راعيــةالز  الطر�قــة أثــر مــن �ســتاذ استو�ــ�ھ عمــا باإلجابــة

  الزمان من قرن  منذ الصنا�� �نقالب أثر مداه و�عد ا�ساعھ �� فاق ر�ما وأنھ بأسره،

 ع�ـ� �عـ�ش أن �قطـار مـن قطـر ل�ل تكفل ال�� العلمية الزراعية الطر�قة شرح أما

  فيھ �ختصاص أ��اب نحن ولسنا محلھ، الرسالة فل�ست الداخلية موارده

 الصـنا�� �نقـالب أثـر مـن �ـان مـا عرفنا إذا بھ العلم ف�ستطاع �جتما�� ثر� وأما

  إليھ تف��� تزال وال �ثر ذلك إ�� أفضت ال�� البواعث وعرفنا املا���، القرن  ��

 و�يــــــع) ا��امــــــات( ��لــــــب مســــــتعمرات إ�ــــــ� الــــــدول  أحــــــوج قــــــد الصــــــنا�� �نقــــــالب إن

  ور �ج بأبخس العاملة �يدي و����� املصنوعات

                                                 
  133:" في علیین "  في كتابنا ھذا ص  المقال بعنوان 1
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 أ�ـــ�اب و�ـــ�ن بيـــ��م وأثـــار العمـــال طبقـــات لألمـــم أخـــرج قـــد الصـــنا�� �نقـــالب وإن

 �ــــ� مــــذا�ب مــــن أقــــام مــــا وأقــــام دول، مــــن قــــوض مــــا قــــوض الــــذي الصــــراع ذلــــك �مــــوال

  و�خالق والدين السياسة

 أ�شــب مــا وأ�شــب ا���ومــات، بــ�ن التنــافس ضــرام أذ�ــى قــد الصــنا�� �نقــالب وإن

  وثورات حروب من

  �سواق عن واستغنت ا��امات عن أمة �ل استغنت إذا محالة ال يتغ�� �ذا ف�ل

 أن �مـم واسـتطاعت العلميـة الزراعة �� ا��ددين طر�قة ن��ت إذا يتغ�� �ذا �ل

  إليھ أشرنا الذي كتابھ �� و�ل�وكس الدكتور  يقول  كما الداخلية موارد�ا ع�� �ع�ش

 عناصــــــر وتقســــــيم ال�ــــــ�وة وتقســــــيم ا��تمــــــع تقســــــيم معــــــھ و�تغ�ــــــ� يتغ�ــــــ�، �ــــــذا �ــــــل

 وأ�بــــة الفــــتح وأ�بــــة ا��ــــرب أ�بــــة مــــن ي�بع�ــــا ومــــا السياســــة عوامــــل وتقســــيم ا���ومــــة

  أخرى  ج�ة من والتباغض والتعادى ج�ة، من) التحالف(

 وال منافســـــات، فـــــال ا��ـــــارج �ـــــ� أســـــواق وال مســـــتعمرات، فـــــال ا��ـــــارج �ـــــ� خامـــــات ال

 �ســـليح وال �مـــوال، رؤوس وأ�ـــ�اب عـــامل�نال بـــ�ن نـــزاع وال لل�ـــ�وة تكـــد�س فـــال احت�ــار

 التـــدم�� دون  و��شـــاء العمـــار صـــناعات مـــن املفيـــد غ�ـــ� إ�ـــ� للمصـــا�ع توجيـــھ وال ثـــم مـــن

 ذلـك ي�ـون  فإنمـا �سـواق، �عـض أو ا��امـات �عـض إ�� �مم احتاجت وإذا. والتقو�ض

 بـــــ�ن اءوالشـــــر  البيـــــع بـــــھ يجـــــري  الـــــذي النحـــــو ع�ـــــ� واشـــــ��اك و�عـــــاون  واســـــتقرار أمـــــان �ـــــ�

 بـــالد �ــ� ســـيما وال التعــاون  جماعـــات بــ�ن التبـــادل بــھ يجـــري  الــذي النحـــو ع�ــ� أو �فــراد،

  وال��و�ج والسو�د الدنمرك بالد ��ا و�ع�� الشمال

 ب�ـــ� ع�ــ� واملشــفقون  الزراعـــة علــم �ــ� ا��ـــددون  ��ــا ي�شــر ال�ـــ� الــدعوة مجمــل ذلــك

  ا��روب أ�وال من ��سان

 ل�ـان نتائجـھ �ـ� أو مقدماتـھ �ـ� مش�وك أنھ ولو. عھوفرو  أصولھ �� معقول  واملذ�ب

  ذلـــك مــع
ً
 وحســـناتھ، خ��اتـــھ مـــن �ســـتطاع مـــا تحقيـــق �ــ� وا��ـــد واملتا�عـــة بالبحـــث جـــديرا

 أعظـم غايـة وأي. املر�ـوب ا��طـر وعظم الغاية عظمت إذا تجوز  قد �حالم متا�عة ألن
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 الشـــــعوب �ع�ـــــ تطبـــــق ال�ـــــ� الفجـــــا�ع خطـــــر مـــــن أعظـــــم خطـــــر وأي ا��ـــــروب؟ اتقـــــاء مـــــن

  ا��روب؟ تلك إ�� املسوقة

 بالوقـا�ع وكيـف العلميـة بالبحوث فكيف املقام، �ذا �� تجوز  قد �حالم متا�عة إن

  و�رقام؟
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  شو���ور  تحية

   

  !جديد من القديم صديقنا

 وخمســــ�ن مائــــة بانقضــــاء الفلســــفية الغــــرب معا�ــــد �ــــ� ســــيحتفلون  أ��ــــم قــــرأت يــــوم

 ع�ـ� يلقـاه الطر�ـق �ـ� السـالك كشـعور  النبـأ ��ذا شعوري ان�) شو���ور ( مولد ع�� سنة

 ع�ــده مراجعــة إ�ــ� شــوف ع�ــ� البــدوات، مــذ�ور  اللقــاء مســتحب قــديم صــديق غــرة حــ�ن

  القديمة عشرتھ واست�ناف السابق

  صاح؟ يا أنت �ذا

  الطو�ل؟ الزمن �ذا �ل وأين

 ا��رمـــان ب�ــ� مـــن) املعــري ( �ـــذا ف��ــا أصـــاحب لــم بالقصـــ��ة ل�ســت ف�ـــ�ة مضــت فقــد

 ســي�بعث أنـھ ســمعت فلمـا تفك�ــ�ه، وأفـان�ن وخــواطره آراءه أسـاجل ولــم كتبـھ أراجــع ولـم

 �أد�ـــــ الـــــوالدة بـــــأن القـــــائل�ن امل�شـــــائم�ن إمـــــام مـــــيالد وأن مـــــيالده، ذكـــــرى  �ـــــ� جديـــــد مـــــن

  �لــــھ املــــأل �ــــ� سيصــــبح - والنــــدم ا��ــــزن  إ�ــــ�) الــــذكر�ات(
ً
 وأن والتبجيــــل، للغبطــــة موعــــدا

 - حياتـــھ إبـــان �ـــ� شـــو���ور  نقـــائض شـــ�دت كمـــا املتنـــاقض �ـــادثا� �ـــذا س�شـــ�د الـــدنيا

 شــــو���ور  �ــــ� والح ��ــــا، املقرونــــة الطوائــــف وتلــــك �ل�ــــا النقــــائض تلــــك الــــذ�ن إ�ــــ� عــــادت

  الوقور  الشيخ وقبل الفيلسوف قبل منھ للذ�ن يلوح ما أول  و�و الظر�ف

 ذكرهيــــ وال م�شــــائم فيلســــوف: القــــديم صــــاحبنا مــــن والبــــدوات النقــــائض أو�ــــ� وتلــــك

 واســــتخراج بمناوأتــــھ الــــدنيا وولــــع عاداتــــھ، وغرائــــب ون�اتــــھ لف�ا�اتــــھ اب�ســــم إال الــــذاكر

  ش�اياتھ

 ثــم ا��يــاة، و�ســ�نكر بالفنــاء ي�شــر الــذي الرجــل تــذكر فأنــت) شــو���ور ( ذكــرت فــإذا

  طر�قـھ �ـ� يقـف فـال برل�ن �� �صفر ال�واء بظ�ور  �سمع
ً
 وال فرنكفـورت، يبلـغ ح�ـ� �ر�ـا

  �سن�ن الو�اء جالء �عد �ح� م��ا �عود
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  ي�ــ�ك ال و�ــو ا��يــاة عــرض �ــ� الزا�ــد ا��كــيم وتــذكر
ً
 املصــرف، �ــ� حســابھ مــن دانقــا

 الــــذي العطــــار فعــــل كمــــا). . . طبيــــة مــــادة( عليــــھ مكتــــوب صــــندوق  �ــــ� إال النقــــد يضــــع وال

  !ا��لوى  صندوق  ع�� الفلفل عنوان يكتب

 و�نفــــي ال�ــــوى، بنــــات يــــوتب �ــــ� تالميــــذه بــــھ ي��ــــق ح�ــــ� �عر�ــــد الــــذي الرا�ــــب وتــــذكر

  نص�ب من استطاع بما لذاذا��ا جميع من أخذ وقد الدنيا لذاذات

 وأ�ـى!! الوجـود روح أي) أتمـا( �لبـھ سـ�� وقـد الغـرب بـالد �ـ� بال���مية امل�شر وتذكر

 غ�ــــ� صـــغ�� الب�ـــت �ـــ� يكـــن لـــم إذ الصـــغ��، شـــو���ور  �ســـموه أن إال ج��انـــھ مـــن الصـــ�ية

  �ـــو إنـــھ بالفيلســـوف امل��بـــ�ن �عـــض قـــال لـــذيا. . . املســـك�ن ال�لـــب ذلـــك
ً
 أن البـــد أيضـــا

 عبـــوس مــن أســتاذه وجــھ ع�ــ� يبــدو مــا وج�ـــھ ع�ــ� يبــدو أن والبــد امل�شــائم�ن، مــن ي�ــون 

  ظر�ف

 يـوم �ـل كعادتـھ جيبـھ من وأخرج املطعم �� مائدتھ إ�� جلس وقد الفيلسوف وتذكر

 
ً
  جن��ا

ً
 إ�ـ� ف�ـ�ده طعامھ من يفرغ ثم ،ا��اضرون يراه بحيث املائدة ع�� فوضعھ إنجل��يا

 مـــن املطعـــم زوار أن نفســـھ مـــع ر�انـــھ ر�ــان؟؟ أي). . . الر�ـــان كســـ�ت قـــد: (و�قـــول  جيبــھ

  !السباق وخيل والكالب ال�ساء غ�� ���ء �� اليوم ذلك يت�لموا لن الضباط

 عصــره، كتابــات �ــ� ل�ــا نظ�ــ� ال برســالة �و���ــاجن جامعــة مــن ا��ــائزة طالــب وتــذكر

 عل��ــا وكتــب طبع�ــا - الرســالة قيمــة عــن م��ــا غفلــة - با��ــائزة ا��امعــة ھعليــ ضــ�ت فلمــا

 ل�ـــــا تزكيـــــة �ـــــذا �ـــــأن). . . �و���ـــــاجن جامعـــــة مـــــن با��ـــــائزة تظفـــــر لـــــم: (العـــــر�ض بـــــا��ط

  !�عالن من وضرب

 كـالم غ�ـ� مـن العبـارات ارتجالـھ املمثلـ�ن �عـض ع�ـ� نقـم الـذي ا��انق امل��كم وتذكر

. . . مجونــھ إ�ــ� عــاد إن بالفصــل وأنــذره ف��ــاه املسـرح مــدير إ�ــ� الكتــاب شــ�اه ح�ــ� املؤلـف

 وأ�ـــى موقفـــھ ا��ـــواد ��ـــ�� جـــواده ظ�ـــر ع�ـــ� املســـرح �ـــ� �عـــد�ا ظ�ـــر فلمـــا: شـــو���ور  قـــال

 أ��ـــم �علــم ألــم: بــا��واد وصــاح املمثــل فارتبـــك التمثيــل، مســارح �ــ� بــھ �ســمح ال بصــوت

  !تلق�ن؟ �غ�� �رتجال علينا يحرمون 

 ذلـك وتفصـيل العظـيم الفيلسـوف شـأن بالـك ع�ـ� يطرأ أن قبل ا�ھوأشب �ذا تذكر

 الرجـــل وشـــعور  الفـــن وســـليقة ا��كمـــة بد��ـــة مـــن ا��تمـــع الزاخـــر املســـتفيض املـــذ�ب
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 أو الـــدين، صـــوامع �ـــ� ال�ســـاك كمجافـــاة مجافـــاة، وال انقطـــاع غ�ـــ� ع�ـــ� با��يـــاة املتصـــل

  والدراسة العلم صوامع �� ال�ساك

 مـــن وجـــدت مـــا مثـــل القر�ـــى وشـــائج مـــن فيـــھ واجـــد لعلـــكف املـــذ�ب ذلـــك ذكـــرت فـــإذا

 الفلســفة عــا�� شــاب �ــل بفحــواه شــعر مــذ�ب ألنــھ. وأفان�نــھ ونقائضــھ صــاحبھ طرائــف

  العشر�ن القرن  �ذا أوائل �� بالتفك�� واشتغل

  ال�شـــــاؤم �ـــــان لقـــــد
ً
  طبيعيـــــا

ً
  فأصـــــبح شـــــو���ور  زمـــــان �ـــــ� معقـــــوال

ً
  طبيعيـــــا

ً
 أن معقـــــوال

 ع�ـ� ي�ونـوا لـم وإن حالـھ مثل و�� ع�ده مثل �� الشبان و��ن ب�نھ والشعور  الرأي يتصل

  وأطواره مزاجھ �� مثالھ

 مقـدم) دورانـت( �لمـة الكب�ـ� الفيلسوف ذلك عند ال�شاؤم �عليل �� قرأناه ما وخ��

  :معاصر�ھ �عض وعن عنھ يقول  حيث فلسفتھ وم��ص طبعتھ

  عشــر التاســع القــرن  مــن �ول  النصــف �ــان ملــاذا(
ً
 أصــداء مــن �صــوات لتلــك مبعثــا

 فر�سـا �ـ� موسـيھ ودي إنجل�ـ�ا �ـ� ب��ون غرار ع�� امل�شائمون  الشعراء ��ا ينطق العصر

 املوســـيقي�ن عــدا روســـيا، �ــ� ولرمنتـــوف و�وشــك�ن إيطاليـــا �ــ� وليو�ـــاردي أملانيــا �ـــ� و�ي�ــ�

 نفســھ يقنــع أن حــاول  الــذي امل�شــائم بي��ــوفن بــل وشــو�ان وشــومان شــو��� أضــراب مــن

 ارثـــــر �شـــــاؤمھ �ـــــ� العميـــــق ا��كـــــيم فلســـــفة جميعـــــھ ذلـــــك فـــــوق  بـــــل املتفـــــائل�ن؟ مـــــن أنـــــھ

  شو���ور؟

 1818 ســـــنة) وفكـــــرة إرادة الـــــدنيا( بــــــ املســـــماة وال�ـــــول  الو�ـــــل مجموعـــــة ظ�ـــــرت لقـــــد(

 الثـــــورة وخمـــــدت واترلـــــو معركـــــة �ـــــ� �مـــــر ق�ـــــ�� أن �عـــــد املقـــــدس ا��لـــــف ســـــنة و�انـــــت

  وإن. و�ـذوي  عل��ا يب�� ال��يق البحر �� ��رة إ�� الثورة بابن ا��وادث وقذفت
ً
 ق�سـا

 بالــدماء ا��ضــب الفخــم �فنــوم ذلــك مــن والشــك مــأخوذ لــإلرادة شــو���ور  تقــد�س مــن

  وإن الصــــغ��، ال�ورســــي�ي ذلــــك �ــــ�ص �ــــ� ا��ســــد
ً
 عــــن وإ��امــــھ قنوطــــھ مــــن ق�ســــا

 إ�ـــــ� �رادة صـــــارت حيـــــث �يالنـــــة القد�ســـــة جز�ـــــرة جوانـــــب مـــــن والشـــــك مـــــأخوذ ا��يـــــاة

 تلـك ميـادين ع�ـ� ا��ـوم الوحيـد الظـافر و�ـو املـوت وأصـبح ال��ايـة، �� فشلوال ال�ز�مة

 وراح بأرضـ�م، يطـالبون  والنـبالء �مراء ورجع عرش�م، إ�� البور�ون  عاد وقد ا��روب،

 التقــدم ع�ــ� تق�ــ�� عصــابة منــھ غفلــة �ــ� يحتضــن الســالم إ�ــ� الطــامح �ســكندر خيــال
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 أنــھ ع�ــ� هللا يحمــد جي�ــ� وقعــد العظــيم العصــر و�ــ� فقــد. م�ــان �ــل و�ــ� صــوب �ــل مــن

  با��تام عليھ مق��� منھ مفروغ عصر �� الف��ِّ  بالشاب ل�س

 واســعات، بطــاح وخر�ــت الرجــال، أشــد مــن �لــوف ألــوف وانقــرض أور�ــا، خشــعت(

 مـــن تبـــدأ وأن جديـــد مـــن تبـــدأ أن �ور�يـــة القـــارة ع�ـــ� موضـــع �ـــل �ـــ� ا��يـــاة ع�ـــ� وكتـــب

 الفـــــ�ن ال��متـــــھ الـــــذي الفـــــيض ذلـــــك شـــــديد و�ـــــطء ألـــــم �ـــــ� �ســـــتعيد �ـــــي �عمـــــاق أعمـــــق

 �شــ�د مــا ف��وعــھ 1804 ســنة �ــ� والنمســا فر�ســا خــالل �ســيح شــو���ور  و�ــان. وا��ــروب

 والشـقاء القلـق ومـن الفالح�ن، ب�ن والبؤس الفقر ومن القرى، �� والقذارة الفو��� من

 نـــدوب راء�ـــاو  وخلفـــت نـــابليون  وأعـــداء نـــابليون  حـــروب ذ�بـــت. وا��واضـــر املـــدائن بـــ�ن

 والـــــبالد الرمـــــاد، �ـــــ� فموســـــ�و: البقـــــاع �اتيـــــك مـــــن بقعـــــة �ـــــل وجـــــھ ع�ـــــ� وال�ـــــالك الو�ـــــل

 وغـالت القمـح بكسـاد الفالحـون  ف��ـا ُم�� قد �نتصار فخر من أصا��ا ما ع�� �نجل��ية

 وال عليــھ رقيــب ال معمــل �ــ� الصــناع بــھ ي�ت�ــ� مــا ب�ــل املعامــل صــناع ف��ــا وُم�ــ� الزراعــة،

 أن �ونـة تلـك �ـ� أبيـھ عـن �ارليـل وروي . البطالـة نكبـات �ـ� ا��نود �سر�ح وزاد حس�ب،

 بـــــدل باملـــــاء بطـــــو��م يمـــــألون  وا��ـــــداول  ال�ـــــ�ك إ�ـــــ� فـــــرادا يومئـــــذ يـــــذ�بون  �ـــــانوا العمـــــال

 قــط ا��يــاة �انــت مــا. �خــر�ن عــن الضــنك مــن ��ــم مــا �ســ��وا أن إال �عنــ��م وال الطعــام

  )ذاكيوم �انت مما أخس وال مع�� من أفرغ

. وا��تمعــات الــدول  وأطــوار السياســة أحــوال مــن الشــو���ور�ة الفلســفة م�شــأ �ــذا

 نـابليون  حـروب عـن أثره �� يقل ال والعقيدة الفكر أطوار من آخر م�شأ الفلسفة ول�ذه

 بــــــ�ن العليــــــا و�مثلــــــة و�ديــــــان العقائــــــد �ــــــ� الشــــــك شــــــيوع �ــــــو وذاك ا��يــــــوش، و�ــــــزائم

 �ــ� وال الـدنيا �ـ� أمـل فـال الفر�سـية، الثـورة وعصـر ميـةالعل ال��ضـة عصـر �عـد �ور�يـ�ن

 �عـد منـاص وال ال�سـليم، �ـ� وال التفك�ـ� �ـ� خ�ـ� وال للقعـود، وال للسـ�� مع�� وال �خرة،

 ��ـــا �شـــر ال�ـــ� كتلـــك مقنعـــة م�ســـوقة منظمـــة فلســـفة �ـــ� ا��الـــة �ـــذه ترجمـــة مـــن ذلـــك

 أوائــل �ــ� القــارئ  الشــاب لــةبحا أشــبھ �ــ� حالــة أي الفنــاء ونــذير ال�شــاؤم رســول  صــاحبنا

  �نتقال؟ ذلك حالة أو العصر ذلك حالة من العشر�ن القرن 

 أحــــالم دنيــــا مــــن يخــــرج فإنمــــا العــــالم مع�ـــ�ك إ�ــــ� الب�ــــت حظ�ــــ�ة مــــن يخــــرج شــــاب �ـــل

 �ـــــان حيـــــث العشـــــر�ن القـــــرن  أوائـــــل �ـــــ� والســـــيما فيـــــھ، �ـــــوادة ال صـــــراع دنيـــــا إ�ـــــ� وظنــــون 
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 ا��قــائق تضــيقھ لــم مجــال خاصــة الشــرقي�ن بــ�ن العليــا لألمثلــة و�ــان ســلطان، للعقائــد

  والتجار�ب

 �ــذا أوائــل �ــ� قر�ــب �ســب عنــدنا القــارئ�ن الشــبان مــن وكث�ــ� شــو���ور  بــ�ن �ــان ل�ــذا

 ومــن تــارة الواقــع أثــر مــن ال�ســيان �عــض ف�ســوه ا��يــاة مــع تقلبــوا ثــم. العشــر�ن القــرن 

 �عاقـــب مـــع عنـــھ يصمحـــ ال الـــذي وال��ـــذيب الت�ـــ�يح أثـــر مـــن أو تـــارات، ال�شـــاغل أثـــر

  القراءات و�عدد �يام

 �شـــــبھ مـــــا القـــــول  �ـــــ� �ـــــان امل�شـــــائم�ن إمـــــام بمـــــيالد ســـــيحتفل العـــــالم إن قيـــــل فلمـــــا

 �عـــــض القــــول  �ـــــ� ل�ــــان وفاتـــــھ بيــــوم ســــيحتفل العـــــالم إن قيــــل ولـــــو والدعابــــة؛ الف�ا�ــــة

 ومــن منــھ الــرغم ع�ــ� ظر�ــف الرجــل ولكــن. املــذ�ب وصــاحب �حتفــال ملوضــوع ا��ــاراة

  واحد قرن  �� لھ الزمن وفاء ومن معھ، الزمن دعابات من �ذه فلتكن فتھ،فلس

 سلســـــــلة وال مقـــــــال ل�ـــــــا ي�ســـــــع وال شـــــــرح�ا فيطـــــــول  بتفاصـــــــيل�ا الرجـــــــل فلســـــــفة أمـــــــا

 عــــرف تار�خــــھ عــــرف فمــــن. عصــــره ومــــن ســــ��تھ ومــــن حياتــــھ مــــن مســــتمدة و�ــــ� مقــــاالت،

 الــــو�� بـــ�ن طابقـــةامل �ـــ� الصـــدق م�ـــان وعــــرف أح�امـــھ، وعلـــل آرائـــھ بواعـــث مـــن الكث�ـــ�

 �ــــ� �رادة أن: ســــطر�ن �ــــ� الفلســــفة تلــــك ومجمــــل. ع��ــــا والتعب�ــــ� الب�ئــــة و�ــــ�ن ومصــــدره

 �ســــباب يلــــتمس ��ســــان وأن ا��يــــاة؛ وحر�ــــات �حيــــاء أعمــــال �ــــ� الســــلطان صــــاحبة

 �رادة تل�ـــ� الفكـــرة وأن وال�ـــ�ا��ن؛ �ســـباب يلـــتمس ألنـــھ ير�ـــد وال ير�ـــد، ألنـــھ وال�ـــ�ا��ن

 �رادة وأن ال�نــــود؛ عنــــد) ال��فانــــا( كســــ�ون  ســــ�ون  إ�ــــ� با��يــــاة وت�ت�ــــ� ركــــةا�� و�شــــل

 ي�ـــ�ء ثـــم ومـــن. �لـــھ ال�ـــون  �ـــ� الشـــا�عة بالعموميـــة فتتعلـــق الفكـــرة أمـــا بالفرديـــة، تتعلـــق

 �عمـــــال عــــالم وراء مــــن أو �رادة وراء ومـــــن الفكــــرة رأس ع�ــــ� والعبقر�ـــــة والــــدين الفــــن

 ج يطو�نـــا الـــذي فاملصـــ�� وا��ر�ـــات،
ً
 مـــا أو الفنـــاء �ـــو إنمـــا وآمالنـــا أعمالنـــا و�طـــوي  ميعـــا

  الفناء �شبھ

 �ــذه �ــ� وا��ــو�ر العــرض و�ــ�ن وفلســفتھ، الرجـل ســ��ة بــ�ن ســنطابق آخــر مقــال و�ـ�

 أن ف��ايـــر شــ�ر مـــن والعشــر�ن الثـــا�ي �ــ� بمـــيالده يحتفلــون  و�ـــم �ن وحســ�نا. املطابقــة

 ! مر�ـ�: ھبــ ��تـف وأن و�كبــار، املـودة تحيــة ذكـراه إ�ــ� نز�ـ�
ً
 مــن القــديم صـديقنا ومرحبــا

  !جديد
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 وفلســفتھ، الرجــل ســ��ة بــ�ن آخــر مقـال �ــ� نطــابق( أن واعــدين الســابق مقالنــا ختمنـا

  )املطابقة �ذه �� وا��و�ر العرض و��ن

  أن اعتقــدنا ألننــا املطابقــة �ــذه ضــرورة رأينــا وإنمــا
ً
  ســيلمحون  القــراء مــن كث�ــ�ا

ً
 جانبــا

 ا��يــــــاة يــــــزدري  رجــــــل بــــــ�ن: حياتــــــھ �ــــــ� وســــــ��تھ الرجــــــل دعــــــوة بــــــ�ن الكب�ــــــ� التنــــــاقض مــــــن

 مـن ��ـرب ورجـل املـال، ع�ـ� يحـرص و�ـو الز�ـد مذ�بـھ يقت��� ورجل بلذا��ا، و�ستمتع

  الف�ا�ة مشرق  الرأي عبوس ورجل والفناء،) بال��فانا( ي�شر و�و الو�اء

 التنــاقض، ذلــك �عليــل �ــ� إل��ــا تتجــھ ال�ــ� النظــر وج�ــة نبــ�ن أن ر�ــب وال املفيــد فمــن

 ا��ــــرص مــــذ�ب إن نقــــول  وأن الظــــا�ر، التنــــاقض �ــــذا �ــــ� البــــاطن التوافــــق �شــــرح وأن

 وراء مـــن غرابـــة وال �نـــاك اخـــتالف فـــال واحـــد، منبـــع عـــن يصـــدر كالمـــا ال�شـــاؤم ومـــذ�ب

  ظا�ره ع�� �مر لنا بدا وإن ا���اب،
ً
  �ختالف جد مختلفا

ً
  الغرابة جد مستغر�ا

 بالنـــــــــاس، املســـــــــ��يب�ن ا��يـــــــــاة ع�ـــــــــ� الســـــــــاخط�ن امل�شـــــــــائم�ن إمـــــــــام شـــــــــو���ور  �ـــــــــان

  الغيب ضمائر من املتوجس�ن

 �قفــال �غلــق و�ــان يجرحــھ، أو يذبحــھ أن مخافــة حــالق إ�ــ� قــط وج�ــھ �ســلم ال �ــان

 محشـوة مسدسـاتھ جانبـھ وا�� ينام و�ان بالسموم، تمزج أن مخافة تدخينھ أدوات ع��

 إن يقــــــول  و�ــــــان �صــــــوات، ســـــماع وال النــــــاس معاشــــــرة يطيـــــق ال و�ــــــان لِإلطــــــالق، م�يـــــأة

  تطاق ال ومحنة تحمد ال نقمة ا��ياة

 �ــذا بــ�ن التوفيــق ي�ــون  فكيــف الطــاعون، مــن و��ــرب املــوت يخــاف و�ــان كــذلك �ــان

  با��ياة؟ ال�شاؤم وذلك املوت من الفزع

  !واحد ���ء ا��قيقة �� �ما

 �ـــ� غـــراقو�  الغلـــو شـــديد بـــا��طر، �حســـاس شـــديد ألنـــھ إال ي�شـــاءم ال فامل�شـــائم

 السـرائر إ�ـ� و�ـركن و�مـراض �و�ئـة إ�ـ� يطمـ�ن أن ذلـك مقت�ـ�� ول�س �حساس؛ �ذا

 يفــزع ال غ�ــ�ه �ــان إذا النــذير مــن يفــزع أن مقتضــاه بــل الــرأي، بــادئ �ــ� يلــوح كمــا والنيــات

 العاليـة، بالصـيحة إال يكتفـي ال غ�ـ�ه �ـان إذا باإليمـاء يكتفـي وأن الواقعـة، ا��قيقة من
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 الواثقــون  العــ�ش إ�ــ� املطمئنــون  املســ��يحون  منــھ ��ــرب أن قبــل الطــاعون  مــن ب��ــر  وأن

 بـــــ�ن التوفيـــــق ي�ـــــون  فكيـــــف بلـــــذا��ا، و�ســـــتمتع ا��يـــــاة يـــــبغض شـــــو���ور  و�ـــــان باملصـــــ��

  و�ستمتاع؟ البغضاء

 ولــوال أ�غضــ�ا، ملــا ��ــا �ســتمتاع يحــب أنــھ فلــوال. ا��قيقــة �ــ� واحــد �ــ��ء كــذلك �مــا

 و�ـــ�ن ب�نـــھ يحـــال حـــ�ن �غضـــاؤ�ا نفســـھ �ـــ� اســـتعرت ملـــا ملعشـــوقةا لـــذة �عـــرف الرجـــل أن

 ال��فيــھ إ�ــ� ا��اجــة �انــت وال �لــم �ــان ملــا املر�ــف �حســاس ولــوال �شــ����ا، كمــا متع��ــا

 ال تر�ـاق �نـا اللـذات فإنمـا بالسـرور، وال�شـاغل اللـذات ع�� باإلقبال املتأملة النفس عن

 فارقــھ مــن إال إليــھ يحتــاج ال مرقــد �ــو بــل ،املس�شــفى �ــ� مــر�ض �ــو مــن إال إليــھ يحتــاج

  الس�اد والزمھ الرقاد

 فكيــــف فيــــھ، يفــــرط وال مالــــھ ع�ــــ� و�حــــرص الــــدنيا مــــن النــــاس ينفــــر شــــو���ور  و�ــــان

  الشديد؟ ا��رص ودافع التنف�� مذ�ب ب�ن التوفيق ي�ون 

  �ما
ً
  �مور  بواطن �� واحد ���ء أيضا

 وقلـــــة النــــاس، مــــن الشـــــديد را��ــــذ ع�ــــ� حاالتـــــھ �عــــض عالمــــة املـــــال ع�ــــ� فــــا��رص

 ع�ـ� ف�ـو إلـ��م افتقر فإذا و�قر�اء، �صدقاء من واملعونة و�خالص الوفاء إ�� الر�ون 

 يقـــ�ن ع�ــ� ف�ــو املســتقبل إ�ـــ� نظــر وإذا يصــ�بھ، بمــا يحفلـــون  وال �ســعفونھ ال أ��ــم يقــ�ن

 نمــ وإشــفاقھ العواقــب مــن خوفــھ لعظــيم واملتاعــب، للنكبــات �ســ��دف أو ســيفتقر أنــھ

 الـذي املـال ع�ـ� ا��ـرص ي�ـون  �شـفاق و�ـذا ا��ـوف �ـذا قـدر وع�ـ� ا��وادث، غدرات

  قر�ب وال صاحب ينفعھ ال ح�ن ينفعھ

 فكيــــــف والتبكيــــــت، التنكيــــــت كث�ــــــ� الف�ا�ــــــة مشــــــرق  الــــــرأي عبــــــوس شــــــو���ور  و�ـــــان

  ا��صلت�ن؟ ب�ن التوفيق

,  تتعارضـــــان ال متفقتـــــان ف�مـــــا بي��مـــــا، التوفيـــــق التمـــــاس �ـــــ� ِ�طالـــــة إ�ـــــ� ضـــــرورة ال

 النــاس طوايــا بــ�ن الــدقيق للفــارق  يفطــن �حســاس واملر�ــف يتــألم، �حســاس فــاملر�ف

 ال الـذي الـ��كم ي�بـوع �ـو - والـدعاوي  الطوايـا بـ�ن الـدقيق الفـارق  أي - و�ـذا ودعاوا�م،

  .املصر��ن نحن لغتنا �� نقول  كما) القفش( ومادة الف�ا�ة ومبعث ينضب
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 وال�ـــ�ر�ة ال�ـــ�ك إ�ـــ� فيحتـــاج بـــاأللم �شـــعر أخـــرى  ج�ـــة مـــن �حســـاس واملر�ـــف

  م��ـــا في�ـــ�ود أســـلفنا، كمـــا موفـــورة املـــادة وعنـــده
ً
 الـــتمس إذا ير�حـــھ بمـــا حـــ�ن �عـــد حينـــا

  يـــ��م�م و�ـــو و�يـــذاء، باإلســـاءة �عـــاوروه إذا خصـــومھ ع�ـــ� بـــھ يصـــول  ومـــا الراحـــة،
ً
 أبـــدا

  يفعلوه لم وإن ذلك يفعلون  بأ��م

 أنفــــــذ املر�ــــــرة النكتــــــة أن واملشـــــا�دة بالتجر�ــــــة رفعــــــ وعشـــــراءه إخوانــــــھ راقــــــب ومـــــن

 اق��نــــــت إذا ســـــيما وال وا��انـــــة، وا��فـــــة املـــــرح ن�ـــــات مـــــن املفاجـــــأة إ�ـــــ� وأد�ـــــ� وأم�ـــــ��

 شـو���ور  خصـال مـن �ـان أولئـك و�ـل املوفـور، و�طالع الواسعة وا����ة الثاقب بالذ�اء

 ظـــــوا�ر �ــــ� ور املنظـــــ خــــالف ع�ـــــ� ف�ا�تــــھ لضــــعفت مرارتـــــھ ضــــعفت ولـــــو طبعــــھ، ولــــوازم

  الصفات

 مـــــن املتبـــــادر نقــــيض إ�ـــــ� ��ســــانية ا��الئـــــق ع�ـــــ� املنطــــق تطبيـــــق بنــــا يـــــؤدي و�كــــذا

  نم�ــ�� ثــم و�لــة ألول  �مــر ف�ســتغرب قر�ــب،
ً
 �ــو املســتغرب فــإذا ذلــك وراء مــا إ�ــ� قلــيال

  زعمنا فيما املألوف وإذا املألوف،
ً
  البعيد الغر�ب �و أوال

 واحـد منطـق �مـا بـل! كـال. . . العقـول  منطق غ�� العواطف منطق إن يقال أن وخطأ

  املقارنـــة وجــوه �ستحضــر ال أننـــا �نالــك مــا و�ـــل ا��ــاالت، جميــع �ــ�
ً
 �ـــ� بحثنــا إذا جميعــا

 حــال �ــل ع�ــ� فــا��كم أســبا��ا وجمعنــا استحضــرنا�ا فــإذا و�خــالق، العواطــف ظــوا�ر

  و�ستقيم يطرد أن بد ال

 شــا� عشــرون ل�ــا قضــية �ــ� حكمنــا إذا نصــنع و�كــذا
ً
 إال �ســمع ولــم ا��ــانب�ن مــن دا

 منطــــق إن نقــــول  أن حكمنــــا اختــــل إذا لنــــا يجــــوز  ف�ــــل. واحــــد جانــــب مــــن شــــ�ود خمســــة

 ال واحـــــد منطـــــق إن نقـــــول  بـــــل. كـــــال العقـــــول؟ منطـــــق غ�ـــــ� ا��نائيـــــة أو املدنيـــــة القضـــــايا

  واملقابلة ا��كم جوانب وأغفلنا أسبابھ �س�نا نحن ولكننا فيھ، تناقض

 وأن وفلسـفتھ، سـ��تھ مـن م�سـوقة صورة لنا �عرض) شو���ور ( أن لنا ي�ب�ن �نا من

 وأنـــھ وظالل�ـــا، أنوار�ـــا بـــ�ن واملوافقـــة الصـــورة تلـــك جـــالء �ـــ� الصـــادق اللـــون  �ـــو شـــذوذه

 اخت�ـــ�ه ومـــا و�ـــالده وأســـرتھ زمانـــھ ابـــن �ـــان كمـــا حياتـــھ، و�ـــ� كتبـــھ �ـــ� وت�و�نـــھ مزجـــھ ابـــن

  عليھ واطلع
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 دخيلــة أو زمانــھ حــاالت مــن حالــة إ�ــ� رجعــھم ولــھ إال الفيلســوف كتــب �ــ� رأى مــن ومــا

 إ�ـ� �رادة وأن لـإلرادة العمـل أن نـابليون  سـقوط علمـھ كيـف رأينـا فقـد ب�تھ، دخائل من

 �بــــاء بــــ�ن أو واملــــرأة الرجــــل بــــ�ن والــــذ�اء �رادة لتقســــيم علــــة مــــن ف�ــــل. وحبــــوط فشــــل

  لزواج؟وا لل�سل وكرا�يتھ ال�ساء ج�س ع�� ��قده علة من �ل أو و�م�ات؟

  مـات وقـد �عمـال رجال من �ان أباه أن ذلك علة. �عم
ً
 نفسـھ بخـع إنـھ وقيـل مجنونـا

 التـــأليف، عـــالم �ـــ� اب��ـــا وتنـــافس الروايـــات تكتـــب حصـــيفة ذكيـــة �انـــت أمـــھ وإن بيديـــھ،

 �ــان ثــم فمــن. عمر�ــا بقيــة إل��ــا يرجــع ولــم فاع��ل�ــا مر�بــة ع�شــة أبيــھ �عــد �عــ�ش و�انــت

 �ــــ� و�رادة الفكــــرة تمــــام وأن �م، مــــن والفكــــرة �ب مــــن �رادة يــــرث الولــــد أن اعتقــــاده

 إ�ـ� �رادة مـن ت�ت�ـ� ال�ـ� الـدنيا مثـال و�ـو فيصـبح املنـوال، �ـذا ع�ـ� ي�ون  إنما ��سان

  الفناء �شبھ وما) ال��فانا( إ�� الفكرة

 فيـــھ وتتفـــق التعليـــل مـــع �ســـتقيم �لـــھ شـــذوذه أن فيـــھ مـــا وأ��ـــب ��يـــب، شـــو���ور 

  لنــا و�عــرض و�ســباب، رالظــوا�
ً
  نموذجــا

ً
 �مــر بــاطن �ــ� و�ــ� �خــالق، لنقــائض صــادقا

  . املنظور  املطرد املألوف إ�� ت�ون  ما أقرب
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  غٍد  عن البحث 

   

 جانـــب مـــن. . �افـــة جوانبـــھ مـــن الشـــرق  مســـائل �ـــ� بالبحـــث معنيـــون  اليـــوم الغر�يـــون 

 خطـــــــة عـــــــن والعـــــــدول  ســـــــابھح حســـــــبان إ�ـــــــ� تضـــــــطر�م شـــــــعو�ھ ��ضـــــــة ألن السياســـــــة،

 الروحيـــــة شـــــئو��م �ـــــ� حـــــائرون أل��ـــــم الـــــدين، جانـــــب ومـــــن عليـــــھ؛ والســـــيطرة اســـــتغاللھ

 وســــلطان عليــــھ الــــدين ســــلطان بــــ�ن يقــــابلون  أو �ديــــان، م�ــــبط مــــن ال�دايــــة يلتمســــون 

 ال الك�ــ�ى  الــدول  بــ�ن التجار�ــة العالقــات ألن التجــارة، جانــب ومــن علــ��م؛ ا��ديثــة �راء

 والرحلــــــــة الســــــــياحة جانــــــــب ومــــــــن فيــــــــھ؛ ال�ــــــــ�وة ومنــــــــا�ع الشــــــــرق  ســــــــواقأ عــــــــن �ســــــــتغ��

 مســألة �ــ� البــاحث�ن عنايــة إليــھ تتحــول  جانــب و�ــل القــديم، التــار�خ مواقــع واستكشــاف

  عامة

 كتـاب صـاحب) النـدو روم( الروحيـة باملسـائل املشـغوف�ن ال�ـ�في�ن البـاحث�ن ومن

 ،)غــــــــد عــــــــن البحــــــــث( عنوانــــــــھ الــــــــذي الكتــــــــاب �ــــــــذا وصــــــــاحب ،)مغــــــــامرا�ي م��ــــــــة هللا(

 �ـ� إن النفسـية وال��ضـة الـدين جانـب مـن القر�ب الشرق  أحوال استطالع وموضوعھ

  �ســـم �ـــذا عل��ـــا نطلـــق أن
ً
 الصـــناعية وال��ضـــة البحـــت العلميـــة ال��ضـــة مـــن ل�ـــا تمي�ـــ�ا

  الغر�ية �قطار �� نظ����ا تقابل ال�� �جتماعية

 �ـ� �حاديـث �ـذه و��ـص سياسـةوال الفكـر رجـاالت إ�ـ� ف��ا وتحدث مصر إ�� حضر

، ل�ــــــا وســــــنعرض كتابــــــھ،
ً
 �ز�ر�ــــــة ا��ــــــامعت�ن رئ��ــــــ�� مــــــع حديثــــــھ بنقــــــل ونبــــــدأ جميعــــــا

 �ك�ـــ� �ســـتاذ الفضـــيلة صـــاحب مـــع ل��ـــديث طو�ـــل تم�يـــد �عـــد قـــال حيـــث واملصـــر�ة،

  :بحلوان ب�تھ �� زاره وقد املرا�� مصطفى الشيخ

 الفـارق  �ـان وملـا الطبيعـة؟ وراء مـا لمسـائ أو الدي�ية املسائل عن تبحث �ل: سأل��(

 إال كال�مـــا؛: الروغـــان مـــن ��ــ��ء أجبتـــھ نظـــري  �ــ� العظـــيم بالفـــارق  لــ�س وتلـــك �ـــذه بــ�ن

  الطبيعة وراء بما عناية أشد أن��

  ا��صول  قليلة ا��صول، قليلة: العالمة الشيخ فقال
ً
  جدا



131 
 

 أك�ـ� �ـ� تمثلت كما ليةالعم �سالم طبيعة إ�� �ش�� أل��ا دالل��ا، ال�لمة ل�ذه و�انت

  املصر��ن ب�ن رعاتھ

 أنـھ املرا�ـ� �سـتاذ ع�ـ� الحظـت الشـرقية املناقشـة بأسـاليب العلـم �عـض عل�� ومع

 ونا�يــك السياســة؛ رجــال أســلوب أســلو�ھ وأن �حيــان، مــن كث�ــ� �ــ� ا��ــواب عــن ي�ن�ــ�

 �ـ� تـورطال مـن وحـرص املعضـلة، بـاملواقف خ�ـ�ة وع�ـ� ذلك، مع شرقي�ن ي�ونون  إذ ��م

  مراء ال �سالم فق�اء ع�� الغالبة الب�ئة �� ف�و التصر�ح،

) ا��ــر التفك�ــ�( نزعــات إ�ــ� يجنحــون  عنــدكم الشــبان أن ســمعت لقــد: أقــول  وعــدت

  سمعت؟ ما ��يح ف�ل. والعلم الدين ب�ن القرابة يز�دوا أن و�حاولون 

  أقــــل املصــــر��ن الشــــبان أظــــن ال: (الشــــيخ فقــــال
ً
 �ــــ� لــــ�س إذ أمــــس؛ مــــن اليــــوم تــــدينا

  ���ء �� بي��ما تناقض وال العلمية، ا��قائق �عارض ما القرآن

 الرو�ـ� العنصـر أن تـرى  أال: فسـألت تقـدم ممـا وأجـرأ أصـرح فيمـا أخوض أن وأردت

  الديانات؟ �� العناصر أ�م �و - الطبيعة وراء بما املتصل الغي�� أو -

 �عـــض إن الـــروح؟ كنـــھو  هللا كنـــھ �علـــم الـــذي ذا مـــن: ولطـــف ســـكينة �ـــ� الشـــيخ قـــال

 فـرض أو و�ـم �أ��ـا ع��ـا يتحـدثون  و�عضـ�م حقيقـة، �أ��ـا املـادة عن يتحدثون  أساتذتنا

 القـــول�ن، بـــ�ن يفصـــل ال القـــرآن فـــإن اليقـــ�ن، علـــم الصـــواب �علـــم مـــن ولـــ�س مفـــروض؛

  واملعامالت واملوار�ث الزواج �أمور  ش�� أمور  �� حكمھ يحكم ولكنھ

  املادة؟ قدم لنظر�ة العلماء قبول  �� تقولون  وماذا: فسألتھ

  علمــت أن�ــ� قــط يتوقــع يكــن لــم املرا�ــ� �ســتاذ أن ر�ــب وال
ً
 القضــية، �ــذه عــن شــ�ئا

 ح�ــ� لزمتــھ ال�ــ� الســكينة مفارقــة مــن قليــل إال عليــھ يبــد ولــم الد�شــة، يظ�ــر لــم أنــھ إال

 ل�ــاخال مــن ا��يــاة انبعثــت فقــد. �ك�ــ�اث قلــة مــن وراء�ــا مــا إلخفــاء قنــاع �أ��ــا الســاعة

  :وقال

  أن إال �نــاك فلـــ�س القضــية، �ـــذه �ــ� ال�ـــ�يح ا���ــ� ع�ـــ� تقــع لـــم إنــك(
ً
 كتـــب عاملـــا

  )اج��اده إليھ انت�� وما رأيھ عن ف��ا ليع�� �صول  علم �� رسالتھ
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  فبـــادرت
ً
 �ـــ� �متحـــان مرجـــع العلمـــاء مـــن وأعوانـــھ الفضـــيلة صـــاحب يكـــن ألـــم: قـــائال

  القضية؟ �ذه

  إن: (يقــول  و�ــو املرا�ــ� الشــيخ فاب�ســم
ً
 قبــل الزندقــة مــن يحســب �ــان قــد ك�ــذا رأيــا

 التغ�ـ� أعظـم فمـا. إسـالمية جامعـة �ـ� تقديمـھ ع�ـ� ليجسـر أحـد �ان وما سنة، خمس�ن

  )والسماحة ا��ر�ة إ�� أد�ى اليوم نحن! الزمان أطوار ��

 املــــــذا�ب إ�ــــــ� م��ــــــا انت�ــــــ� القبيــــــل، �ــــــذا مــــــن وأجو�ــــــة أســــــئلة إ�ــــــ� ال�اتــــــب واســــــتطرد

  �جتماعية

 جميــــع مــــن الوقايــــة أن �ك�ــــ� الشــــيخ رأي و�ــــ�ل الفكر�ــــة، الــــدعوات �ــــ� والشــــطط

  أصولھ ع�� �سالم و�عليم الدين �� إنما ذلك

 �سـتاذ بوصـف لـھ م�ـد فقـد باشـا السـيد لطفـي أحمد املعا�� صاحب مع حديثھ أما

  :السؤال ��ذا اس��لھ ثم العصر�ة، ومع�شتھ �نيقة �فرنجية ومال�سھ

 ال�ــ� �ر�عــة القــرون خــالل رأيكــم �ــ� بأدا��ــا مصــر قامــت ثقافيــة رســالة ك�ــ�أ �ــ� مــا(

  )ال��كية؟ ل���ومة ف��ا خضعت

 ا��ـــامع عمـــل �ـــ� إنمـــا: (العاجيـــة املســـبحة بحبـــات �عبـــث النحيلـــة وأصـــا�عھ فأجـــاب

  )الفق�ية الكتب جميع �� �ز�ر

 جمــع يتجــاوز  ال واحــد عمــل �ــ� �مــة تؤد��ــا ثقافيــة رســالة حصــر أن تــرون أال: فقلــت

  النطاق؟ ضيق من ���ء إ�� �ش�� أن خليق الفق�ية املوضوعات

 أســـــــلفت مـــــــا ع�ـــــــ� أعقـــــــب أن بـــــــذلك واضــــــطر�ي �ن��ـــــــة حاجبيـــــــھ باشـــــــا لطفـــــــي فرفــــــع

  :مستدر�ا

  إن(
ً
 العبقر�ــة �انــت فــإذا). . . تجر�ــدي( العــرب تفك�ــ� أن يزعمــون  الغــر�ي�ن مــن كث�ــ�ا

 ف�ــــذا والشــــر�عة الفقــــھ غ�ــــ� ثقافيــــة مــــراتث �ر�عــــة القــــرون مــــدى �ــــ� تخــــرج ال القوميــــة

  )نظرة ألول  يلوح فيما لإلنصاف ا��الفة �ل با��الف ل�س الزعم

  التجر�دي؟ بالتفك�� �ع�� ماذا: فسأل��
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  �نجل�ــ�ي  التفك�ــ� إن: قلـت
ً
 كمــا حادثــة �ــل ي�نـاول  ألنــھ ل��ــوادث، مجــار واق�ـ� مــثال

 تفك�ـــ� أمـــا. ا��دليـــة املباحـــثو  النظر�ـــة الفـــروض نقـــيض ثـــم مـــن و�ـــو حي��ـــا، �ـــ� �عـــرض

 ��ندسـة ش�يھ أنھ عليھ و�لوح املعلومة؛ والنظر�ات املرسومة بالقواعد ر�ن ف�و العرب

 وج�ـھ، ومالمـح ��سـان ب�يـة �ـ� املاثلـة ا��يـاة صـور  مـن صورة يحتوي  ال العر�ية، البناء

  . . .)خطوط وتناسق �ندسة فيھ ما و�ل

  :معتذرة امةباب�س كالمھ �شفع و�و باشا لطفي قال

 أشــد العر�ــي الفكــر أن �ــ� يبــدو فالــذي. حكمــك �ــ� مجاراتــك أســتطيع ال ألن�ــ� آســف(

 
ً
 ع�ــ� ��ــا اس�شــ�دت ال�ـ� الدي�يــة شــر�عتنا و�ـذه. �ور�ــي الفكــر مـن الواقعيــات �ــ� إ�غـاال

 الال�ــــــوت مســــــائل ع�ــــــ� تقتصــــــر وال اليوميــــــة ا��يــــــاة شــــــؤون ت�نــــــاول  التجر�ديــــــة نزعتــــــھ

 املع�شــة أمــور  �ــ� بالوصــايا تفــيض و�ــ� املســيحية؛ الشــر�عة �ــ� لا��ــا �ــو كمــا و�خــالق

 نـــدرس حـــ�ن ا��قيقـــة معرفــة إ�ـــ� أقـــرب أننــا وأحســـب. ذلـــك شــا�ل ومـــا وامل�ـــ�اث والــزواج

 الســــماء نتصــــور ) املســــيحية ا��يلــــة( تــــرى  فكيـــف. ديان��ــــا �ــــ� تتمثــــل كمــــا �مــــة) مخيلـــة(

 أن �ســــعك ال �ـــ��ء �ــــ� أو ،أشـــ�ال ذي غ�ـــ� �عــــيم �ـــ� املســــيحي�ن ســـماء إن والفـــردوس؟

 املســـلمون  أمـــا. ا��يـــال �ـــ� بـــھ تحـــيط أن �ســـعك ال �ـــ��ء بـــل العيـــون، عليـــھ تقـــع وال تـــراه

 وف��ـــا والع�ـــ�د، والعســـل اللـــ�ن ف��ـــا حقيقـــة دار إ��ـــا الســـماء؟ يتخيلـــون  تـــرا�م فكيـــف

 مع�ـــ� �نـــاك أفلـــ�س. . . ومشـــا�دات حقـــائق �ل�ـــا و�ـــ� العـــ�ن، وا��ـــور  و��ـــ�ار �ز�ـــار

 حـــــ�ن) ســـــل�� ميـــــدان( �ـــــ� واملســـــلم�ن املســـــيحي�ن بـــــ�ن الدي�يـــــة ا��يلـــــة التفـــــاق م��ـــــوظ

 �ـــ� مشـــ�ودة صـــورة نفســـ�ا املســـيحية ترســـم امليـــدان �ـــذا ففـــي ا���ـــيم؟ عـــن يت�لمـــون 

  �جساد وعذاب الغا�� والنفط الن��ان صورة

 أن وفحوا�ـــا ال��ظــة، تلــك �ــ� ســنحت بمالحظـــة ا���ــر عــن فأ��مــت: ال�اتــب قــال

 الواقعيــــة، و��شــــاء البنــــاء ملكــــة �ــــ� بالقصــــور  عــــادة تق�ــــ�ن  ا��يــــال تمثيــــل �ــــ� املبالغــــة

  :أسأل أن وآثرت

  املصر�ة؟ ا��ياة �� فعالة قوة الديانة تزال أال
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 عـــــالم �ـــــ� فعل�ـــــا مـــــن أعظـــــم �ســـــالم عـــــالم �ـــــ� �ر�ـــــ� ع�ـــــ� فعالـــــة: (الباشـــــا فأجـــــاب��

 أن �ســــالمية الــــبالد �ــــ� العســــ�� ومــــن القــــرآن؛ ع�ــــ� قائمــــة �ل�ــــا شــــرا�عنا ألن املســــيحية،

  )اليومية وا��ياة الدين ب�ن تفصل

  آبــا��م عقائــد ي��ــرون املصــر��ن الشــبان أن أخ�ــ�ت قــد أن�ــ� ع�ــ�: قلــت
ً
 مــ��م جنوحــا

  الغر�ية البدع إ��

 صـــــلوات �شـــــ�دون  وال املســـــاجد �غشـــــون  ال فلعل�ـــــم. . . ذلـــــك �ـــــ� لـــــو أ��ـــــب: قـــــال

 للفالســـفة الدارســـ�ن مـــن أنـــاس مـــ��م �ــان ور�مـــا متـــدينون، ا��ملـــة ع�ـــ� ولكـــ��م ا��مــع،

  قليل شذوذ أ��م إال الدين �� أ��دوا قد الغر�ي�ن

 والسـبحات ا��فيـة باألسـرار أو الطبيعـة وراء بمـا مـا عنايـة املصر�ون  أ�ع��: فسألتھ

  الصوفية؟

 مفتــتح �ــ� يــز�ن ال وأدبنــا فلســفتنا أن غ�ــ�). ا��اضــرة فلســفتنا( �ــ� نــادر ذلــك: (قــال

 وتركتنـــا ثقافتنــا عطلــت قـــد ال���ــي ا��كــم مـــن قــرون أر�عــة أن ت��ـــ�� أال �و��ب�ــ ا��يــاة؛

  جديد من نحاول 

 أو ال��كيـة السـيادة انقضـاء �عـد و�ل: (وسألتھ العر�ية ا��امعة حديث إ�� فانتقلت

  العر�ية؟ با��امعة املصر�ون  ��تم �نجل��ية السيادة

  الباشـا فرد
ً
  أمـا: جازمـا

ً
 جـد ا��تلفـة العر�يـة الشـعوب نبـ� الفـوارق  ألن فـال، سياسـيا

 �د�ــى؛ الشـرق  جوانــب �ـ� ازديــاد ع�ـ� و�ــ� ممكنـة، ف�ــ� الثقافيـة الوج�ــة مـن أمــا كب�ـ�ة؛

َجـم اخ�ـ�اع سياسـية نزعـة �ـ� حيـث مـن العر�يـة ا��امعـة ألن بالسياسة، ل�ست ولك��ا
َ
 ن

 ھأنـــ أر�ـــ� كنـــت وإن صـــاحبھ اســـم يحصـــر�ي وال أذكـــر، مـــا ع�ـــ� �نجل��يـــة ال�ـــ�افة �ـــ�

  سنة أر�ع�ن قبل النمسا من يراسل�ا �ان للتيمس مراسل

 حقيقــة �ـ� ظنـك مـا: ال�اتـب سـأل ثــم الشـرقية املوضـوعات �عـض �ـ� ا��ـديث وتنقـل

 �ــــ� وتج��ــــد العــــالم، وســــائر املصــــر��ن بــــ�ن مــــا توصــــد املصــــر�ة الوطنيــــة أن مــــن يقــــال مــــا

  العزلة؟ �ذه بإم�ان أتؤمن أجن��؟ ب�ل مصري  �ل إبدال
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 فـــإن التقـــدير، أخطئـــوا قـــد محـــدثيك ولعـــل بـــذلك؛ أومـــن ال أن�ـــ� ا��ـــق: الباشـــا قـــال

 �ســـاتذة مـــن عنـــدنا �ـــم بمـــن اكتفينـــا إذا ونحـــن. الثقافـــة ع�ـــ� تجـــور  ال عنـــدنا الوطنيـــة

 �ســعمائة إ�ــ� ثمانمائــة مــن ي�لفنــا �نجل�ــ�ي  �ســتاذ إن. املــال قلــة ذلــك فســ�ب �جانــب

  .ندر فيما الإ لنا بامل�سور  ذلك ول�س العام، �� جنيھ

 �حاديـــث ســـائر إ�ـــ� وســـنعود املوضـــوع، �ـــذا �ـــ� مـــوجز �عقيـــب �عـــد ا��ـــديث وانت�ـــ�

  .تال مقال �� عل��ا التعقيب وإ��

   

  

  

- 2 -  

   

 ا��ـامع شـيخ الكب�ـ�ين �سـتاذين مـع الكتـاب مؤلف حديث السابق املقال �� أجملنا

  املصر�ة ا��امعة ومدير �ز�ر

أحمـد  و�سـتاذ املرا�� �ستاذ غ�� النا���ن املصر��ن من فئة إ�� املؤلف تحدث وقد

 بـــالط �ـــ� مصـــري  ســـف�� أول  إنـــھ باشـــا عفيفـــي حـــافظ الـــدكتور  عـــن فقـــال الســـيد لطفـــي

  و�ــــان مشــــ�ور، أطفــــال طب�ــــب وإنــــھ) جــــيمس ســــان(
ً
 ولــــھ 1928 ســــنھ �ــــ� ل��ارجيــــة وز�ــــرا

 شــــؤون �ــــ� الواســــع واطالعــــھ ا��يــــدة، موقــــف ووقوفــــھ التح�ــــ� عــــن لبعــــده عاليــــة م�انــــة

  املصر�ة الثقافة

 بالشـــيخ ���ــاب عظـــيم إن�ــ�: قـــال املرا�ــ� للشــيخ بز�ـــار�ي أخ��تــھ وملـــا: (املؤلــف قــال

. الـدي�� التعلـيم �� �صالح حركة لقيادة �ذا وقتنا �� الرجال اص�� عندي و�و املرا��،

 الكرا�ــ��، ع�ــ� يجلســون  واصــبحوا ا��صــ�� ع�ــ� ا��لــوس عــادة �نــاك الطلبــة تــرك وقــد

  املناضـد ع�ـ� الكتب يضموا أن عوداو�
ً
 �نالـك مـا �ـل و�ـذا! الركـب ع�ـ� وضـع�ا مـن بـدال

 روح إ�ـ� وال وأنظمـ��م أسـالي��م إ�ـ� ذلـك تتجـاوز  لـم ف�ـ�. ا��ديثة العصر�ة الصبغة من

  اليــوم ح�ــ� �ز�ــر يــزال وال ودراســ��م، �علــيم�م
ً
. ا��دليــة و�راء الدي�يــة باملراســم معنيــا
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  ف��ـا يتعلمـوا أن خلقـاء �ـانوا أعمـار�م من غالية سنوات اك�ن يضيعون  والشبان
ً
 أمـورا

 تتقــدم ت�ــ� ال نقصــ�ا ع�ــ� ف�ــ� العصــر�ة مدارســنا أمــا. التعمــيم ع�ــ� ولــبالد�م ل�ــم انفــع

 
ً
  تقــدما

ً
 يـــزال ال �ز�ــر أن حــ�ن �ــ� و�ــذا لزماننــا، املالئــم العل�ــ� التفك�ــ� ســ�يل �ــ� مطــردا

  الوســطى القــرون ســنة ع�ــ�
ً
  علمــا

ً
 مــن معلميــھ ع�ــ� �ختيــار يقــع أن تقاليــده ومــن. وعمــال

  وســـــيظل فيـــــھ، املتخـــــرج�ن وطالبـــــھ تالميـــــذه بـــــ�ن
ً
 �ـــــذه ع�ـــــ� مصـــــر�ن دامـــــوا مـــــا متخلفـــــا

 املعلمـــــون  دام مـــــا الـــــدين جانـــــب مـــــن �ـــــ�يحة روحيـــــة ��ضـــــة �ـــــ� لنـــــا رجـــــاء وال. التقاليــــد

  )�خرون اتذة�س عل��ا ي�شأ ال�� املس�ن��ة ال�شأة غ�� ع�� ي�شئون  بي�نا الدي�يون 

  ضرور�ة؟ الروحية ال��ضة �ذه أن تحسب وملاذا: فسألتھ: املؤلف قال

 وال روحيــھ، آســاس مــن ل�ــا بــد ال املصــر�ة ا��يــاة وراء املســتقرة الفلســفة ألن: فقــال

. فيــھ خرافــة ال صــر�ح إســالم ع�ــ� تقــوم أن و��ب�ــ� �ســالم؛ ع�ــ� إال �ســاس �ــذه تقــوم

 تضــارع �ســ�نارة مــن طبقــة ع�ــ� ت�ــون  أن يجــب الدي�يــة �نــاتر�ي أن أقــول  بمــاأع�ــ�  وإنمــا

 حقيقـة مـن الذ��� عصره �� الدافعة �سالم قوة جاءت وقد. العامة الثقافة �� تر�ي�نا

  �ــان أنــھ و�ــ�: واحــدة
ً
 فــأخرج و���ــام، التعقيــد مــن خلــوا وا�ــ�، وجــد �ســيط جــد دينــا

 �عــــ�ش متحضــــرة أمــــم إ�ــــ� وج�ــــ�ة ف�ــــ�ة �ــــ� املتبديــــة القبائــــل وحــــول  رفيعــــة، ثقافــــة للــــدنيا

 ا��ضـارة إ�ـ� أخـرى  مرة اتباعھ قيادة من املقبلة ��ضتھ �� لإلسالم بد وال. املدينة ع�شة

 والتجر�ــــــدات العتيقــــــة ا��امــــــدة �راء اطــــــرح إذا إال ذلــــــك لــــــھ ي�ســــــ�� ولــــــن ال�ــــــ�يحة؛

 - عندئـــذ. �ـــ��ء �ـــ� الـــدين جـــو�ر مـــن �ـــ� ول�ســـت الوســـطى القـــرون عقائـــد مـــن املتخلفـــة

 أشـــد الـــبالد إل��ـــا تفتقـــر ال�ـــ� الروحيـــة القـــوة تلـــك و�ـــو �ســـالم �عـــود - �ـــذا قبـــل �سولـــ

  افتقار

  املقبلة؟ مصر �� الغد مسألة إذن �� وما: الباشا �سأل املؤلف فعاد

 أســـــاتذتنا وع�ـــــ�. أخـــــرى  كــــرة التعلـــــيم ثـــــم التعلـــــيم �ــــ� الغـــــد مســـــألة: الباشـــــا فأجابــــھ

  والعصـــر��ن الـــدي�ي�ن
ً
 يضـــيفوا بـــل وحـــده، العلـــم اقتبـــاس ع�ـــ� ي��متـــر� يقصـــروا أال معـــا

 والصــدق ال�ـ�اعة فضــائل إ�ـ� الشـعب يــردوا أن وعلـ��م. وال��ـذيب ا��لــق اقتبـاس إليـھ

 �انــــت ال�ــــ� الفضــــائل و�ــــ� والبــــدن، العقــــل ونظافــــة واملعرفــــة، الفــــن وحــــب ا���ــــ� وحــــب

  ايـذكرو  أن متعلمـ�ن أشـباه و�ـم املتعلمـ�ن شـبابنا وع�ـ�. �سـالم �ـ� القوة مبعث
ً
 أن أبـدا
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 تلـك ع�ـ� أبناؤ�ـا عـاش مـا واملدنيـة بالتحضر نفس�ا تنعت أن ل�ا يجوز  ال �مم من �مة

 �ــــ� مديــــد زمــــن انقضــــاء قبــــل ل�ــــا �غي�ــــ� وال الفالحــــون، ف��ــــا �عــــ�ش ال�ــــ� ا��زنــــة ا��الــــة

  )وال��ذيب التثقيف

 مــــا �دبيـــة وال�ـــ�اعة البصـــ��ة مـــن عنـــد�م أنـــاس مصـــر �ـــ� أيوجـــد: املؤلـــف وســـألھ

  بحاجا��ا؟ وا���ر البالد إلصالح التصدي يتطلبھ

 أســـــماء املثـــــال ســـــ�يل ع�ـــــ� لـــــك واذكـــــر �ـــــؤالء، مـــــن أنـــــاس �نـــــاك. �عـــــم: الباشـــــا قـــــال

  حس�ن وطھ الرازق  عبد وع�� ومصطفى ال�ي�ل وحس�ن السيد لطفي أصدقا�ي

 حســـ�ن، طـــھ الـــدكتور  و�ـــ�ن ب�نـــھ جـــرى  الـــذي ا��ـــديث روايـــة إ�ـــ� املؤلـــف أنتقـــل و�نـــا

  الدي�ية الوج�ة من الشبان �غ�� ع�� يدل بكالم الدكتور  بدأه وقد

  الشباب؟ حياة �� عندكم يدخل ال الدين أن ى أتر  :املؤلف فسألھ

  للشــباب ألن حيــا��م، �ــ� لـدخال لــھ إن. النقــيض ع�ــ�: الــدكتور  قـال
ً
، تناقضــا

ً
 معروفــا

 فــــوذللن مقــــاوم��م �ــــ� املصــــر�ون  فالشــــبان الــــدين، أمــــر �ــــ� مســــلكھ عنــــدنا تناقضــــھ ومــــن

 �ـذا؟ ولـم. أسـالف�م وتقاليـد آبـا��م عقائـد عـن يصـدرون الـوط�� شـعور�م و�� �جن��،

 اصـبح وقـد أمـة؛ بنـاء عليـھ يقـاوم الـذي الوحيـد �سـاس �ـو �د�ى الشرق  �� القرآن ألن

 أ��ــم إال. �مــة ســائر عــن منقطعــة صــغ��ة شــعبة الدارجــة حيــا��م �ــ� العصــر�ون  شــبابنا

 - و�ـم ال�ـ�راء؛ �ـ� بـدوي  و�ـل فـالح �ـل مـع واحد ملتقى ع�� نالقرآ �� أنفس�م يجدون 

 السياســية، املعركــة �ــ� يحــالفو�م أن ا��مـا��� لســواد ��يئــون  - القــرآن ع�ــ� باعتمـاد�م

  )الروح عتاد منھ �ستمدون  وال السياسية أس����م القرآن من يأخذون  وإنما

  املؤلف فقاطعھ
ً
  :سائال

  حية؟الرو  الناحية من إذن موقف�م �و وما

 ��ضــــموا لــــم. العــــراء �ــــ� واقفــــون  ف�ــــم الروحيــــة الناحيــــة مــــن أمــــا: (الــــدكتور  فأجــــاب

 قلـــو��م ف��ـــا �شـــر�وا ولـــم �عقـــول�م الغـــرب �ـــ� تلقو�ـــا أل��ـــم ا��ديثـــة العقليـــة فلســـف��م

 املعــالم مــن َمْعلــم �ــل عــن بمعــزل  ف�ــم آبــا��م جــادة عــن انحرفــوا قــد ولكــ��م وضــمائر�م،

  )ومخاوف�م آمال�م �� الدين عن بمعزل  أ��م ���ع ال �ذا �ان وإن الروحية،
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  ا��اسمة؟ أزما��م �� الدين إ�� يثو�ون  أ��م إذن أتحسب: الكتاب مؤلف فسأل

، أعنيـــھ مـــا �ـــذا: وقـــال حســـ�ن طـــھ الـــدكتور  ف�ـــ�ك: قـــال
ً
 إ�ـــ� الـــدخول  فقبـــل تمامـــا

 �يمـــان �ـــ� مـــ��م املتطـــرف يثـــوب �متحـــان، ��ـــرة إ�ـــ� الـــدخول  وقبـــل ا��ـــراح، مشـــرحة

 �ســــتاذ وتل�ــــم ا��ــــراح �عــــ�ن بقــــوة أو التفك�ــــ�، متنــــاول  فــــوق  بقــــوة �يمــــان إ�ــــ� بالعقــــل

  . . .)هللا اسم إ�� فجأة و�عود يجيب، كيف املسئول  إ�� وتو�� املمتحن

 مـــن يتخـــذه أن العصـــري  بالرجـــل يحســـن وفيمـــا املرا�ـــ� الشـــيخ رأي �ـــ� مناقشـــة و�عـــد

  حديثـــــھ الـــــدكتور  خـــــتم الـــــدين أمـــــور  �ـــــ� موقـــــف
ً
 فرديـــــون  املصـــــر��ن إن: معنـــــاه مـــــا قـــــائال

  مسلسون  م�ساقون  ا��تمع �� ولك��م متفرق�ن،

 أن قبـل باشا حسن�ن واحمد باشا ما�ر ع��) الندو روم( حاد��م الذين الك��اء و��ن

  املل�ي الديوان لرآسة �ول  يندب

 قــــد الــــوط�� الشــــعور  أن باشــــا مــــا�ر ع�ــــ� بــــھ أف�ــــ�� الــــذي ا��ــــديث خالصــــة ف�انــــت

 أدراجــھ أخــرى  كــرة ســيعود ا��ــديث ا��يــل وأن آخــر، شــعور  �ــل ع�ــ� ��ــربا �عــد ط�ــ�

  وأن الدين، حظ��ة إ��
ً
 للـدين مـورد إ�ـ� - �ونة �ذه �� ح�� - يتعطشون  أبنائھ من أناسا

  . ا��موع ب�ن قلة يزالون  ال �انوا وإن ألنفس�م بأنفس�م يكشفونھ

 كث�ـــ�ة حر�ـــات املصـــر�ة اةا��يـــ و�ـــ� �ف�ـــار، مـــن لكث�ـــ� عرضـــة نحـــن: (باشـــا ع�ـــ� قـــال

 نــرى  حــ�ن حــق ع�ــ� أننــا أحســب أن�ــ� إال. مســتحيل بالنتــائج والعلــم و�ضــداد، النقــائض

  )سنوات بضع قبل �انت مما ا��ديث ا��يل من طائفة �� أقوى  الدي�ية ال��عة أن

 إ�ــ� �ل�ــا منصــرفة �انــت ال�ــ� الوج�ــة لتحو�ــل �ن يصــنع مــاذا: (النــدو �ســتاذ وســأل

  )لسياسية؟ا الناحية

 إل�شــــــاء ا���ومــــــة رأس ع�ــــــ� �ــــــان حــــــ�ن أعــــــد�ا ال�ــــــ� ا��طــــــة إ�ــــــ� باشــــــا ع�ــــــ� فأشــــــار

 إل��ــا و�ـأوون الر�اضــية و�خـالق الر�اضــة الشـباب ف��ـا يــتعلم الـبالد أرجــاء �ـ� معسـكرات

  ف��ا و�تلقون  ايام، أر�عة ش�ر �ل ��
ً
 وشـؤون �جتمـاع علـم �ـ� عامـة ومحاضرات دروسا

  �خالتار  ومعارض الثقافة



139 
 

. ا���ومـة تـو�� حـ�ن أبطلـھ الوفد إن: قال �ق��اح، �ذا مص�� عن املؤلف سألھ وملا

  املؤلف وعقب
ً
 �قطـار معظـم �ـ� السياسـة أو - املصـر�ة السياسـة تقاليـد مـن إن: (قـائال

  السابقة ا���ومة أعمال من استطاعت ما تبطل ا��ديدة ا���ومة أن - الشرقية

 أ �ــــو لــــھ الوفــــد ولكــــن: (ســــأل ثــــم
ً
 وتحو�ــــل ا��ــــديث با��يــــل للســــمو مق��حاتــــھ يضــــا

  !)الر�اضة وضروب �لعاب �� املبذولة بالعناية سمعت فقد كذلك؟ أل�س. ج�وده

 إنجــــــاب إ�ــــــ� �ــــــ�� �ــــــل قبــــــل بالــــــھ يجعــــــل ا��اضــــــر النظــــــام أن إال. �عــــــم: الباشــــــا قــــــال

 مـــن نصـــ�بھ ا��م�ـــور  �عطـــى وال الدوليـــة املبار�ـــات �ـــ� ا��ـــوائز يحـــرزون  الـــذين) �بطـــال(

 إحيـاء إ�ـ� املتجـھ التعلـيم �ـان وما. �بدان إ�� يلتفت كما �خالق إ�� يلتفت وال الرعاية،

  �جتماعية املدنية ا��اسة
ً
  �يام من يوما

ً
 مـن غاي��ـا �ـ� السياسـية �حـزاب ينفع شاغال

  )قومية ح�ومة أو حز�ية غ�� ح�ومة أيدي ع�� إال التعليم �ذا إ�� س�يل فال الدعاية،

 امللــــك ا��اللــــة صــــاحب �علــــيم ع�ــــ� معــــھ الكــــالم بــــدأ فقــــد باشــــا حســــن�نأحمــــد  أمــــا

 �شـــــبھ مـــــذ�ب و�ـــــو ف��ـــــا؛ الباشـــــا ومـــــذ�ب الدي�يـــــة الســـــماحة إ�ـــــ� اســـــتطرد ثـــــم. فـــــاروق

 إ�ــ� �دايتــھ �ــ� قو�ــة يــد ال�ــ�راء �ــ� لرحالتــھ �انــت وقــد. العر�ــي بــن الــدين م�ــ� مــذ�ب

  الروحية الطر�ق تلك

 ف�ـل بانتظـام، الصـالة فروض جميع يؤدي امللك أن ��تأخ لقد: الندو �ستاذ سألھ

  دي�ية؟ سليقة ذو ا��اللة صاحب أن �عتقد

 �شـــعر إنـــھ: ا��ـــديث خـــالل فجـــأة أيـــام منـــذ �ـــ� قـــال وقـــد. ذلـــك أعتقـــد: (الباشـــا فقـــال

 بأعبـــاء يقــوم شـــاب مــن واملالحظـــة بالتنو�ــھ جـــدير �ــ�� و�ـــذا. الصــالة �ـــ� حقيقيــة براحــة

 ا��يــاالت أو �نــزواء ع�ــ� مطبــوع غ�ــ� ا��اللــة وصــاحب ســيما وال الفتــوة، ســن �ــ� امللــك

 يحمـل و�و الغامضة، ا��فية ال��عات إ�� يميل ال الر�اضة إ�� �شيط ولكنھ العاطفية،

 
ً
  م��فا

ً
  )بھ و�يمان لھ ا��ب شديد أنھ وأعلم يفارقھ؛ ال صغ��ا

 ل�ــــا يتصــــدى ال�ــــ� املباحــــث �ــــذه أمثــــال ع�ــــ� التعقيــــب إ�ــــ� التــــا�� املقــــال �ــــ� وســــنعود

 مـــن يلمحونـــھ أ��ـــم إلـــ��م يخيـــل أو يلمحونـــھ فيمـــا ا��قيقـــة بيـــان وا�ـــ� الســـائح�ن، �عـــض

  .ف��ا والتجديد التغ�� و�واعث الروحية ا��ياة دالئل
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 الشــرق  حيــاة مــن الروحيــة بالناحيــة ا�تمامــھ �ــ� صــواب ع�ــ�) النــدو روم( مســ�� �ــان

: كتابـھ مقدمـة �ـ� قـال حـ�ن ��تمـام ذا�ـ �عليـل أحسـن وقـد ا��اضـر؛ العصر �� �د�ى

. وال��ـــذيب ا��ضـــارة طر�ــق �ـــ� مجـــراه ��ســا�ي للعـــالم رســـم الــذي �ـــو �د�ـــى الشــرق  إن

، إال الروحيــة ثقاف��ــا �غ�ــ�ت ملــا �املــة) قــارات( ثــالث مــن الــدنيا خلــت فلــو
ً
 لــو ولك��ــا قلــيال

 الفار�ــ��، ا��لــيجو  �حمــر والبحــر �بــيض البحــر بــ�ن ا��صــورة البقــاع أمــم مــن خلــت

 الثقافـــة، �ـــذه غ�ـــ� وثقاف��ـــا �داب، �ـــذه غ�ـــ� وآدا��ـــا �ديـــان، �ـــذه غ�ـــ� أديا��ـــا ل�انـــت

 عصــــرنا �ــــ� العليــــا ومثل�ــــا معان��ــــا مــــن �علمــــھ مــــا غ�ــــ� ف��ــــا العليــــا واملثــــل ا��يــــاة ومعــــا�ي

  ا��ديث

 مـــن العـــرب وإخـــراج أمر��ـــا كشـــف �عـــد عشـــر ا��ـــامس القـــرن  �ـــ� حـــدث �عـــم: (قـــال

 مــن أك�ــ� إ�ــ� يحــتج لــم �مــر ولكــن الغر�يــة، �قطــار نحــو تحــول  قــد ا��ــور  أن �نــدلس

 املصـــر�ة نـــابليون  حملــة وجـــاءت. جديـــد مــن الشـــرق  إ�ـــ�) الرقــاص( التجـــاه ســـنة ثالثمائــة

 طـــال ال�ـــ� املصـــر�ة ا��ضـــارة كشـــف مـــن ع��ـــا نجـــم ومـــا ال�نـــد �ـــ� آمالـــھ مـــن وراء�ـــا ومـــا

  فأ�شأت ب�سيا��ا الع�د
ً
  ع�دا

ً
  )�د�ى الشرق  بالد �� وخطره شأنھ ھل جديدا

 �ـــ� املنظـــور  أو ا��اضـــر الشـــأن مـــن لبالدنـــا بمـــا �غتـــبط أن لنـــا يحـــق الشـــرقي�ن ونحـــن

 الغر�يـون، ��ـا ينظـر ال�ـ� بـالع�ن �مـور  إ�ـ� ننظر أال خلقاء ولكننا الروحية، العالم حياة

 أور�ــا أنحــاء �ــ� يرو��ــا كمــا الروحيــة ا��يــاة شــأن استضــعاف �ــ� ر�ــب وال يبــالغون  فــإ��م

 استضــــعاف�م ف�ــــان م��ــــا، القصــــور  ومــــواطن أ�اذي��ــــا وعــــا��وا ســــئمو�ا أل��ــــم وأمر��ــــا،

  إيا�ا
ً
 مسـائل ع�ـ� �قبـال �ـذا ذلـك جـراء مـن و�ـان غ���ـا، إ�ـ� بالرجـاء التحـول  إ�ـ� داعيا

 الشـــــرق  إ�ـــــ� تحولـــــوا أنـــــاس بيـــــ��م وجـــــد وقـــــد. الروحيـــــة املســـــائل والســـــيما �د�ـــــى الشـــــرق 

 ف�ــ� واليقـ�ن الثقـة مـن و�ــ��ء الرجـاء مـن ��ـ��ء أنفســ�م لتعليـل خاصـة نـدوال� �ق�ـ��

 مقياســـنا ا���ـــ�ة �ـــذه نجعـــل أن لنـــا ي�ب�ـــ� وال. �نـــاك إ�ـــ� وتـــارة �نـــا إ�ـــ� تـــارة ��ـــد��م ح�ـــ�ة

  نحـن و�عتقـد. وأمـد وزن مـن لنـا مـا وعرفـان قيمـة، مـن لنـا مـا تقو�م �� ومعيارنا
ً
 ملـا خالفـا

 با��ـــال الرو�ـــ� النضـــوب مـــن ل�ســـت الغر�يـــة الـــبالد أن �ور�يـــ�ن �دبـــاء �عـــض �عتقـــده
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 الــــــذي باملوضــــــع العمليــــــة والضــــــرورات املــــــادة إ�ــــــ� الر�ــــــون  مــــــن ول�ســــــت يتخيلو��ــــــا، ال�ــــــ�

 �ــ� باقيــة بقيــة إ�ــ� محتــاجون  ألننــا ذلــك نــذكر أن الشــرقي�ن نحــن و�نفعنــا. فيــھ يضــعو��ا

 فــال و�قفــار النضــوب الغــرب �ــ� اعتقــدنا فــإذا وا��يــال، والــذ�ن الــروح زاد مــن الغــرب

 لنــا لـ�س ولكـن قيمتنـا، �عـرف أن لنــا جـدال ال والفـوات ا��سـارة فيـھ بــل لنـا ذلـك �ـ� ر�ـح

 مــــا يــــرون أل��ــــم عنــــا �جانــــب يكتبــــھ بمــــا نحــــيط أن ا��ســــن ومــــن. غ��نــــا قيمــــة نج�ــــل أن

  علينا يخفى
ً
 كمـا انقطـاع، �غ�ـ� النظـر وتكـرار �لفـة لفـرط وخطواتنـا أحوالنا من أحيانا

 ولكـــن. ذلـــك إ�ـــ� يلتفتـــون  ال و�ـــو ك�ـــ�وا وكـــم طـــالوا كـــم أبنائـــھ إ�ـــ� العائـــد املســـافر عـــرف�

 أمســنا بــ�ن واملقابلــة ســر�رتنا، إ�ــ� والنفــاذ بحقيقتنــا، الشــعور  �ــ� �مــر آخــر إلينــا املرجــع

 املبالغـة فإن املقدار، ع�� يز�د - الغرور من قليل بل - الثقة من قليل �� ض�� وال. وغدنا

  حال �ل ع�� فقد�ا �� املبالغة من خ�� الثقة ��

 املــودة شــعور  �د�ــى والشــرق  باإلســالم �شـعر رجــل) غــد عــن البحــث( كتــاب وصـاحب

 مقاصـــده �ـــ� مـــ��م غ�ـــ� ثـــم مـــن ف�ـــو. ألعـــدا��ما يتعصـــب أو عل��مـــا يتعصـــب وال وال��فـــق،

 ا��قيقــة ي�شــد ولكنــھ العــادل، وا��كــم ال�ــ�يح الف�ــم أســباب عــن �عيــد وغ�ــ� ونياتــھ،

 �نبــــاء إ�ــــ� أقــــرب ف�ــــو الكث�ــــ�ة، رحالتــــھ �ــــ� وقتــــھ ل�ــــا ي�ســــع ال�ــــ� العاجلــــة طر�قتــــھ �ع�ــــ

 أن ي�ب�ـــ� و�كـــذا. الفلســـفية أو العلميـــة والـــدروس العقليـــة املباحـــث إ�ـــ� منـــھ ال�ـــ�فية

 الروحيـــة حياتنـــا عـــن البحـــث قصـــد ومناحيـــھ أغراضـــھ إ�ـــ� وننظـــر وأح�امـــھ، آراءه نتلقـــى

 كتـــــب م��ـــــا و�ســـــلم �نجل��يـــــة العاصـــــمة �ـــــ� صـــــر�ةامل الســـــفارة إ�ـــــ� ذ�ـــــب صـــــنع؟ فمـــــاذا

  إن) النــدو روم( للمســ�� قيــل ولــو!! املع�ــودين �فــراد وأســماء املع�ــودة التوصــية
ً
 مصــر�ا

 وج�ـات عـن ل�سـأل�ا ال��يطانيـة السـفارة إ�ـ� فـذ�ب الروحية إنجل��ا حياة �� البحث أراد

 أو �ـ�في رجـل ولكنـھ و�لـة، ألول  البحـث ن�يجة وأدرك الب�سم بالد�ا �� والروح الفكر

. لتأليفــھ الالزمــة املــادة وجمــع عملــھ إنجــاز إ�ــ� الوســائل أقــرب ف�ــذه بال�ــ�في�ن، شــ�يھ

 أو بـــار�س �ـــ� املقيمـــ�ن الـــروحي�ن �قطـــاب تنـــاول  حيثمـــا الســـابقة كتبـــھ �ـــ� �ـــان وكـــذلك

  املعلومات وجمع ا��ادثات إ�� ال��في�ن كس�يل إل��م س�يلھ: نيو�ورك أو لندن

 مـن وا��يـال والـروح الفكـر رجال عن �سأل�ا ال��يطانية السفارة إ�� مصري  بذ� لو

 اســـــم ح�ـــــ� لـــــھ تـــــذكر ال ولعل�ـــــا موج�ـــــام، اســـــم أو لـــــور�س اســـــم لـــــھ ذكـــــرت ملـــــا �نجل�ـــــ�

 ال�ــــ�الت �ــــ� يــــدخلون  وال التقاليــــد يل��مــــون  ال الــــذين �دبــــاء مــــن إليــــھ ومــــن برناردشــــو
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 ولك��ـــــا قـــــرا��م، بـــــ�ن بـــــأثر�م �ســـــتخف أو متج�ل�ــــ أل��ـــــا ذكـــــر�م ��مـــــل ال و�ـــــ�. الرســــمية

 وج�ــــات مــــن وراء�ــــا بمــــا �ع�ــــ�ف وال التقاليــــد تل�ــــ�م أن عل��ــــا توجــــب وظيف��ــــا ألن ��مل�ــــم

  الضمائر ومذا�ب �ف�ار

 مــن إ�ــ� �رشــاد أو عمــل إنجــاز �ـ� ا��ارجيــة وزارة أو الســفارة �ســأل أن املعقــول  ومـن

 ال والـــوزارات فالســـفارات والـــروح، الفكـــر تنزعـــا إ�ـــ� �رشـــاد أمـــا. �ســـ�يلھ و�تـــو�� ينجـــزه

  �ـــان إال �ـــ��ء ع�ـــ� تـــدل ال أل��ـــا طر�قـــھ، عرفـــت وإن تتـــواله
ً
 املرســـومات حـــدود �ـــ� داخـــال

  الشذوذ من لون  عليھ ظ�ر لو ح�� ا��دودة،

 �ز�ــر ا��ــامع �ــ� ع��ــا قيــل ومــا) املــادة قــدم( عــن ال�اتــب يتحــدث أن ��ــب ال ول�ــذا

 بالقــدم القــائل�ن مــذا�ب �عرفــون  املســلم�ن أن مــع ســلم�ن،امل تفك�ــ� �ــ� جديــد فــتح �أنــھ

 املــــــادة بقـــــدم يحفلــــــون  ال املعاصـــــر�ن املفكـــــر�ن أن ومــــــع. الســـــن�ن مئــــــات منـــــذ وا��ـــــدوث

 �ــ� البحــث ع��ــا تج�ــ� ال�ــ� الصــفة �ــذه مــن أ�ــم �ــ��ء صــفا��ا مــن �شــغل�م وال وحــدو��ا

 املعــا�ي مــن مع�ــ� و�أ��ــا أصــبحت ح�ــ� املثابــة ��ــذه والقــوة املــادة بــ�ن والتقر�ــب �شــعاع

  وا��ساب الر�اضة أعداد من وعدد

  البحــــث فيــــھ ووجــــد �ز�ــــر ا��ــــامع إ�ــــ� وصــــل) غــــد عــــن الباحــــث( أن فلــــو
ً
 ع�ــــ� قائمــــا

 بمـا علـم حـ�ن فيـھ أفـرط الذي الد�ش �ذا لھ ��از املادة كنھ �� الفروض �ذه اختالف

 فيــــــھ ت�لـــــم رألمـــــ الـــــد�ش أمــــــا. �ـــــ�يح غ�ـــــ� أو �ـــــ�يح قـــــول  مــــــن املـــــادة قـــــدم عـــــن قيـــــل

 إ�ــــ� ال�ــــ�وع مــــن فيــــھ ومـــاذا غــــد؟ عــــن البحــــث مــــن فيـــھ فمــــاذا ســــنة ألــــف قبــــل املســـلمون 

  ا��ديد؟

 بمـــا الذ�نيـــة ا��ر�ـــات قيـــاس �ـــ� الشـــا�لة �ـــذه ع�ـــ� �ور�يـــون  الكتـــاب �غلـــو كـــذلك

  ذلـــــك ومـــــن. الدي�يـــــة املعا�ـــــد طـــــالب بـــــ�ن أو الـــــدين رجـــــال بـــــ�ن ال�ـــــ�يج مـــــن تث�ـــــ�ه
ً
 مـــــثال

 ا��الفـــة إن قـــال يـــوم الـــدين قواعـــد �ـــ� غ�ـــ� قـــد الـــرازق  عبـــد �ـــ�ع �ســـتاذ أن اعتقـــاد�م

 ال�ــ� ال�ـ�ة أن حســبوا أل��ـم إال �عتقــاد �ـذا اعتقــدوا ومـا. �ســالم مراسـم مــن ل�سـت

 ال�ـــ� ا��قيقـــة �عرفـــوا ولـــم. الـــدين ع�ـــ� والغ�ـــ�ة التعصـــب مبع��ـــا �ـــان كتابـــھ حـــول  أث�ـــ�ت

 إ�ــ� مبــد��ا مــن املعمعــة �ــذه �ــ� �ــالعب� لعبــت السياســة أن و�ــ� املصــر��ن، معظــم �عرف�ــا

 �ـان يـوم السـن�ن مـن مئـات بضـع قبـل رأيھ أعلن الرازق  عبد ع�� �ستاذ أن فلو. من��ا�ا



143 
 

. ا��ز�لـة وامل�افـأة بال��حيـب كتابـھ لقو�ـل ا��الفـة إضـعاف �ـ� �سـعون  املصر�ون  �مراء

 مــن يث�ــ� أن و�ــ��  ل�ــان الدي�يــة �صــول  �ــ� و�غي�ــ� وجديــد قــديم مســألة املســألة أن ولــو

 مـــــن موقع�ـــــا ل�ـــــا مســـــألة ولك��ـــــا �ـــــذا، عصـــــرنا �ـــــ� أثـــــاره مـــــا أضـــــعاف ذاك يـــــوم الغضـــــب

  �ان ما جرا��ا من ف�ان الناس �عض عند الع�ش مآرب ومن السياسة

 وشـــــؤون مصـــــر شـــــؤون ع�ـــــ� املس�شـــــرق�ن والســـــيما �ور�يـــــ�ن حكـــــم إن نقـــــول  ل�ـــــذا

 ال�ــــــــ�يحة العوامــــــــل حســــــــاب عــــــــن وأ�عــــــــد�ا �ح�ــــــــام أضــــــــعف �افــــــــة العر�ــــــــي الشــــــــرق 

 ومـا. �حيـان مـن كث�ـ� �ـ� الظا�رة البواعث عن أ�عد�ا �انت ر�ما بل ا��فية، والبواعث

 التجـاري  الطـراز غ�ـ� آخـر طراز ع��) الكتالوجات( من طائفة إال �غراض �ذه �� كت��م

  التحض�� وطر�قة ا��و�ر �� مثلھ ولكنھ السيا���، الطراز أو

 و�ر��ــــــوا الصــــــواب مــــــن يق��بــــــوا أن أحــــــرى  أ��ــــــم مــــــع با��طــــــأ املس�شــــــرق�ن ونخــــــص

 أن الواقــــــــــع إذ التــــــــــار�خ، ع�ــــــــــ� و�طــــــــــالع اللغــــــــــة بمعرفــــــــــة �خــــــــــر�ن �ور�يــــــــــ�ن إخــــــــــوا��م

  �شأ قد) �س�شراق(
ً
 �ع�ـ� مـا و�ـل ومراميـھ؛ جـذوره فيـھ تـزال وال الت�شـ�� ب�ئة �� قديما

 �شـــــــ�ت فـــــــإذا. والعبـــــــادات والكنـــــــا�س املســـــــاجد وتقاليـــــــد الـــــــدين مراســـــــم �ـــــــو امل�شـــــــر�ن

 الفكـــر مقـــاي�س اخـــتالف مـــن مالحظـــ��م إ�ـــ� أد�ـــى فـــذلك كن�ســـة أو م�ـــ�د �ـــ� مشـــاجرة

 طبقـــات مـــن يحاذ��ـــا ومـــا الب�ئـــة �ـــذه �ـــ� �ع�شـــون  أنفســـ�م �ـــم أل��ـــم الضـــم��، ودعـــائم

 �ور�يـــون  ل�ـــا يتعـــرض ال�ــ� مـــن أعظـــم ألخطـــاء معرضــون  ف�ـــم التفك�ـــ�، وطبقــات �دب

 قصـــر أعيـــ��م و�ـــ� مغرضـــ�ن ينظـــرون أل��ـــم �دبيـــة، وتوار�خـــھ الشـــرق  بلغـــات ا��ـــا�لون 

  القشور  وراء ما إ�� تنفذ وال ا��قائق تم�� ال غشاوة أعي��م وع��

 ال�ـــ� مالحظـــا��م مـــ��م لنعـــرف عنـــا �ور�يـــون  يكتبـــھ بمـــا نحـــيط أن ي�ـــ� �ـــذا وع�ـــ�

 آراء�ــــــم نقــــــوم أن ي�ــــــ� وال أحوالنــــــا، مــــــن املتــــــواتر إ�ــــــ� املتكــــــرر  والنظــــــر �لفــــــة تخف��ــــــا

  . السوام �ذا �غ�� �سوم�ا أو القيمة �ذه من بأك�� ح�ام�موأ
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  ��� و�صالح امل���� �صالح

   

 مــن �عيــد وآ�ــ� ا��ارجيــة، العوامــل ع�ــ� �رادة بــھ �ســيطر م��ــ��: اصــالحان �صــالح

 �ـــــ� ا��ارجيـــــة للعوامـــــل و�نقـــــاد بال�ســـــليم، و��ت�ـــــ� بال�ســـــليم يبـــــدأ ألنـــــھ الســـــيطرة �ـــــذه

  .�عراض من عرض �و فيما إال و�عديل�ا مخالف��ا ع�� يج��ئ  وال ،وا��و�ر �ساس

 الثانيــة ا��الــة �ــ� و�صــالح نفســية مســألة أو حيــة مســألة �و�ــ� ا��الــة �ــ� �صــالح

 باملقـدار إال ��سـانية �رادة ف��ـا �شـ��ك قلمـا حسـا�ي تطبيق مسألة أو عدد مسألة �و

 �ـــــل وشـــــعور  إرادة مـــــن ��ســـــانية �عمـــــال تجر�ـــــد ألن منعـــــھ، يمكـــــن ال الـــــذي الضـــــروري 

  مستحيل �و إذ ��سان، �ستطيعھ ال أمر التجر�د

 قواعــد فع�ــ� نظامــھ غ�ــ� نظــام واســتحداث إصــالحھ يــراد مدينــة �ــ� فنــدق ذلــك مثــال

 إ�ـــ� محتـــاج ف�ـــو قـــديم أثاثـــھ أن �عرفـــوا أن املصـــ��ون  فيـــھ يفكـــر مـــا �ـــل) ��ـــ� �صـــالح(

 يــزداد بــھ النــازل�ن عــدد أن �عرفــوا وأن عظــيم ابت�ــار إ�ــ� قــرتفت ال معرفــة وتلــك التغي�ــ�،

 معرفــــة وتلـــك ا���ـــرات، مـــن وكــــذا ا��وانـــب مـــن كـــذا فيـــھ جديــــد بنـــاء إ�ـــ� محتـــاج ف�ـــو

 أن الســـــ�ل ومـــــن قليلـــــون، أو مقصـــــرون ا��ـــــدم أن �عرفـــــوا وأن حســـــاب وتطبيـــــق أرقـــــام

  و�خ��اع ��شاء ع�� قدرة �غ�� املعرفة �ذه إ�� ��سان يصل

 الفنــــدق وموقــــع البنــــاء فــــن ي�نــــاول  ف�ــــو و�خ�ــــ�اع ��شــــاء قواعــــد ع�ــــ� �صــــالح مــــاأ

 مـــن ��ـــواه ومـــا النفـــوس ودراســـة العلميـــة، الكشـــوف ألحـــدث وال��و�ـــة �ضـــاءة وموافقـــة

 �خــرى  الفنــادق جميــع ســبق ع�ــ� وإقــداما ا��دمــة، �ــ� وأســاليب وطعــام ور�اضــة منظــر

  وا��ســــنات، املرغبـــات �ـــ�
ً
 للســــياحة املرتـــادة املــــدن ع�ـــ� �ل�ــــا املدينـــة رجيحتـــ �ــــ� وتفك�ـــ�ا

 ح�ـــ� واملس�شـــف�ن واملتفـــرج�ن الســـائح�ن انتظـــار ع�ـــ� يقتصـــر ال و�س�شـــفاء، والتفـــرج

  يجدوه أن بد ال الذي الفندق فيجدوا املدينة، إ�� العادة بحكم يصلوا

 �بت�ــــــار جانــــــب ع�ــــــ� يج�ــــــ�ئ  وال �ليــــــة، القواعــــــد �ــــــ� ينحصــــــر نحــــــن إصــــــالحنا �ــــــل

  .�وان فوات و�عد �عيد، من إال قتحامو�
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 حــافظ الســعادة صــاحب ملؤلفــھ) السياســة �ــامش ع�ــ�( كتــاب يــدي مــن ألقيــت وقــد

  أضيف وأنا, باشا عفيفي
ً
  مثال

ً
  .أقول  ما تر�� ال�� العديدة �مثلة ع�� جديدا

 امل�شـــود باإلصـــالح فـــإذا ا��ـــام�� التعلـــيم فصـــل الكتـــاب �ـــذا مـــن قـــرأت فيمـــا قـــرأت

  :ينحصر

) 
ً
 الــــــذي امل�ــــــان الدراســــــة �ــــــذه حلقــــــة مـــــن سلســــــلة أتــــــم مــــــن جميــــــع يجــــــد أن �ـــــ�) أوال

 الثانو�ـة املدارس �� �افية محال توجد أن يجب أنھ بمع�� التالية، السلسلة �� يطلبونھ

 الدارســــة مــــن بنجــــاح ين��ــــون  مــــن يجــــد وأن �بتدائيــــة، الدارســــة مــــن بنجــــاح ي�ت�ــــ� ملــــن

 ع��ــا منفصــلة أو ا��امعــة �ــ� مندمجــة العاليــة ملــدارسا �ــ� ل�ــم الالزمــة �مكنــة الثانو�ــة

  .ا�� ا��

 ( و
ً
 مدرســـــة ت��ـــــ�� فـــــال التعلـــــيم أجـــــزاء بـــــ�ن فيـــــھ املرغـــــوب التناســـــق إيجـــــاد �ـــــ�) ثانيـــــا

  ت���� أن �عد إال �ن من ثانو�ة أو ابتدائية
ً
  .ا�� العالية املدارس من عددا

 ( و
ً
 عــــن الفرقــــة عــــدد يز�ــــد الأ أجزائــــھ بجميــــع التعلــــيم �ــــذا �ــــ� يرا�ــــ� أن يجــــب) ثالثــــا

 متا�عـــة مـــن يمكنـــھ والـــذي تالميـــذه، ســـ�� بمراقبـــة للمـــدارس �ســـمح الـــذي املعقـــول  ا��ــد

  .م��م �ل �� والقوة الضعف مواطن وإدراكھ و�ع�د�م عل��م �شراف

 ( و
ً
 �متحــان لتمضــية أخــرى  إ�ــ� بــالد مــن بــنقل�م واملدرســون  التالميــذ يــز�� أال) را�عـا

  .ا�� ا��يام تحت للضرورة تقام أماكن �� يحشرون حيث قةا��ر  الصيف حرارة ��

 ي���ــ� ومــا ا��ــام�� التعلــيم نظــام �ــ� امل�شــودة �صــالحات ســائر تقــدم مــا ع�ــ� وقــس

  .الثانو�ة واملدارس �بتدائية املدارس �عليم من إليھ

 مــــــدارس مجمــــــوع أو واحــــــدة مدرســــــة �ــــــ� ضــــــباط رئــــــ�س أو) ضــــــابط( إصــــــالح إنــــــھ أي

  .والنفوس العقول  و����� ال��امج يضع سيا��� صالحبإ ول�س مختلفة،

 �ــذه إ�ــ� مصــري  سيا�ــ�� نظــر �ــ� �افــة والتعلــيم ا��ــام�� التعلــيم مشــ�لة مــن انتقــل

 ال�ـــ� الشاســـعة املســـافة تقـــ�س أن واج��ـــد �ور�يـــ�ن، الساســـة أنظـــار �ـــ� �عي��ـــا املشـــ�لة

  .النظرت�ن ب�ن تفرق 
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 ع�ـ� أو الفرديـة، ا��ر�ـة أسـاس �ـ�ع الشاب يتعلم �ل: �� الغرب �� التعليم مش�لة

 ع�ــــ� �علــــم فــــإذا ا��اكمــــة؟ ال�يئــــة �ــــ� أو �مــــة �ــــ� الفــــرد وا�غمــــاس الدولــــة غلبــــة أســــاس

 وحقـوق  دستور�ة، حقوق  من �مة �� نظام �ل �شمل فالن�يجة الفردية ا��ر�ة أساس

 ي��ســـا� والفكـــر بالتقـــدم وإيمـــان ا��الفـــة، ع�ـــ� وقـــدرة النقـــد، إ�ـــ� وطمـــوح اجتماعيـــة

  .العقلية واملناقشة

 و�ذعـــــــان الطاعـــــــة �ـــــــ� الك�ـــــــ�ى  فالفضـــــــيلة الدولـــــــة، غلبـــــــة أســـــــاس ع�ـــــــ� �علـــــــم وإذا

 �ـــــــ� القـــــــوة وأن �و�ـــــــام، مـــــــن و�ـــــــم ��ســـــــا�ي التقـــــــدم وأن القـــــــادة، �عصـــــــمة و�يمـــــــان

 أن ي�ب�ـ� ال و�داب التـوار�خ وأن ا��ـديث، الزمن و�� القديم الزمن �� �ع�� السلطان

  .�عتبار �ذا ع�� إال رستد أن وال تف�م

 والغلـو الوطنيـة العصـ�ية ديـن ع�ـ� الشـاب يـتعلم �ـل: �ـ� الغـرب �ـ� التعليم مش�لة

 املعاونـة ديـن ع�ـ� الشـاب يـتعلم أو �وطان، جميع ع�� الوطن و�غليب الذات تمجيد ��

  العاملية الوحدة دعاة ��ا و��شر �مم عصبة تمثل�ا ال�� والعقائد ��سانية

 والفنــــون  �داب أن اعتقــــاد ع�ــــ� الشــــاب يــــتعلم �ـــل: �ــــ� الغــــرب �ــــ� لتعلــــيما مشـــ�لة

 يــتعلم أو الطبقــات، حــرب �ــ� واحــدة طبقــة ســالح أو واحــدة طبقــة ترجمــان �ــ� و�ديــان

 قـديم مـن جميعـا ��سـان ب�ـ� ثـروة �ـ� و�ديـان والفنـون  �داب أن اعتقـاد ع�ـ� الشـاب

  ثرو��م وستظل الزمان،
ً
  .انالزم آخر إ�� جميعا

 ا��اضــر، الع�ـد �ـ� الكث�ــ�ة مشـا�لھ �عـض �ــ� أو ا��قيقيـة التعلـيم مشــا�ل �ـ� تلـك

  �متحان وأماكن واملدرس�ن املدارس وعدد الفصول  عدد �� ول�ست

 البحــث �ــ� وإنمــا تقــام، ال أو تقــام ال�ــ� ا��يــام �ــ� ل�ســت عنــد�م �متحــان ومشــ�لة

 وا��ــواب، بالســؤال �ــ� �ــل: فســيةوالن الذ�نيــة املل�ــات الختبــار ال�ــ�يحة الوســيلة �ــ�

) املباشـــرة غ�ـــ� �يحائيـــة( باالختبـــارات �ـــ� أو العمـــل، أثنـــاء �ـــ� الطو�لـــة باملالحظـــة �ـــ� أو

  .املوضوع ظا�ر �� صر�ح سؤال دون  ال�امنة القوى  تكشف ال��

 ال�ـــ� املـــواد مشـــ�لة و�ـــ� أخـــرى  مشـــ�لة تقـــوم �متحـــان مشـــ�لة إ�ـــ� يصـــلوا أن وقبـــل

 العقــــول  ف�ــــل. الــــدروس تقســــيم حســــب ع�ــــ� الدارســــ�ن وتقســــيم �متحــــان ف��ــــا يجــــري 

 ف��ـــا يـــدخل شـــ�� أقســـام �نـــاك أو! أديـــب وعقـــل عـــالم عقـــل إ�ـــ� إال تنقســـم ال ��ســـانية
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 املــــــــداورات �ــــــــ� املشــــــــارك والعقــــــــل �داري، والعقــــــــل الصــــــــنع، والعقــــــــل الفنــــــــان، العقــــــــل

  النـــاس بـــ�ن الـــدخول  بحســـن يـــر�ح الـــذي �جتماعيـــة
ً
 أبـــرع وال العلمـــاء أعلـــم ير�حـــھ مـــاال

  و�داب؟ العلوم ميادين �� بالنجاح �دباء

  ��ســانية العقــول  ع�ــ� حــتم و�ــل
ً
 والكيميــاء وا��غرافيــا الر�اضــة تتــذوق  أن جميعــا

 وا��غرافيـــا الر�اضـــا وراء والشـــعور  للتفك�ـــ� عـــوالم �نـــاك أو معيبـــة، ناقصـــة �انـــت وإال

 بــرامج مــن ع�ــدناه ملــا تصــ�� ال انــت� وإن العــوالم ل�ــذه تصــ�� عقــول  و�نــاك والكيميــاء،

  تلـــك الـــدروس
ً
 ال�ـــ�امج يصـــ��ون  مـــن نطـــاق �ـــ� تـــدخل ال�ـــ� التعلـــيم مشـــا�ل �عـــض أيضـــا

  .الضباط كب�� أو الضابط وظيفة �� تدخل ال ولك��ا �ف�ار، و��شئون 

 املصـــ���ن �عـــض ف�ـــان ســـ�ت�ن، منـــذ للبحـــث عـــرض العـــا�� التعلـــيم إصـــالح أن أذكــر

 �بتـــدا�ي بـــالتعليم نبـــدأ إننـــا يقولـــون ) وال���ـــار املســـطرة وخـــط والتعقيـــب ال��ت�ـــب ع�ـــ�(

 الـــدور  يب�ـــ� ب�ـــت مســـألة املســـألة �أنمـــا العاليـــة، املـــدارس �ـــ� إليـــھ نحتـــاج مـــا �عـــرف ح�ـــ�

 امليـل إ�ـ� تصـل ال طر�ـق مسـألة املسـألة �أنمـا أو العليـا، �دوار تب�ـ� أن قبـل منـھ �ر���

 أن �عــد إال الثالثــ�ن �ـ� ت�ــون  ال أعمــار �ـ� �أنمــا أو ،�ول  امليــل تجتـاز أن قبــل منــھ الثـا�ي

 عل��ـا ترتـب غايـة مسـألة �ـ� وإنمـا تلـك، وال �ـذه وال ��ـذه ل�سـت و�ـ� العشـر�ن، �ـ� ت�ون 

 تبـــدأ أن وجـــب ثـــم ومـــن إل��ـــا؛ طر�قـــك �ــ� واحـــدة خطـــوة تخطـــو أن قبـــل و�عرف�ـــا البدايــة

 ل�ســتعدوا الثانو�ـة املـدارس و�ـ� يـة�بتدائ املـدارس �ـ� التالميـذ �علـم ثـم العـا�� بـالتعليم

 �ــ� تفكــر وأنــت �بتدائيــة �و�ــ� الســنة النتظــار �طــالق ع�ــ� ضــرورة وال إليــھ؛ و�ن��ــوا لــھ

 وال املســــطرة ع�ـــ� يمشـــون  مـــن عنـــد و�ميـــة ضــــرورة �ـــ� وإنمـــا ا��امعيـــة، املنـــا�� تقر�ـــر

  !املرسوم ال��ت�ب ع�� يخرجون 

 نكســـر أن علينـــا أو بم�ســـور  �ـــذا ولـــ�س أطباءنـــا ونـــداوي  املصـــ���ن نصـــ�� أن علينـــا

 بدايــــــة �ـــــ� طاشـــــت وإن ا��ديــــــد ا��يـــــل �ـــــ� �قتحـــــام نــــــوازع ون��قـــــب القديمـــــة املســـــطرة

  .�مر�ن أ�سر وذلك اقتحام�ا،
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  ال��راء ��ر

   

 حكــم مــن مــز�ج ف�ــو اختيــاره، ع�ــ� مــرغم و�ــو ال�ــ��ء ��ســان يختــار أن �ــو ال�ــ�ر

.  تركـــــھ ع�ـــــ� قــــادرون ونحـــــن ال�ـــــ��ء نختــــار أن ��ـــــ�ر �سلـــــ. القضــــاء حكـــــم ومــــن �رادة

  فيھ لنا رغبة وال عليھ نرغم أن ���ر ول�س

 يومئـذ فـنعلم فيـھ الرغبـة عـن نكـف أن نحـاول  ح�ـ� ال�ـ��ء �ـ� ترغـب أن ال�ـ�ر إنمـا

 مكر�ـــون  أننـــا نحســـب أن ال�ـــ�ر وإنمـــا. مـــأخوذون  أو م�ـــ�ورون  وأننـــا أحـــرار، غ�ـــ� أننـــا

 أن أوشـــــكنا إذا ح�ـــــ� بـــــا��الص، ونفـــــرح ونتملمـــــل منـــــھ ن�ـــــ�ر وأننـــــا ال�ـــــ��ء ذلـــــك ع�ـــــ�

  . البقاء نكره كما ا��الص نكره أننا علمنا منھ نخلص

 النـــاس وحـــار بـــاملرأة الرجـــل فـــ�ن فـــإذا. أمـــره �ـــ� ا���ـــ�ة وجـــدت ال�ـــ�ر وجـــد وحيثمـــا

  .ال��ر �و فذلك م��ا يفتنھ ما ندري  ما وهللا: سائل�ن

 مختــار غ�ــ� إليــھ مــدفوع أنــھ و�علــم خطــأ أنــھ �علــم و�ــو ا��طــأ ع�ــ� الرجــل أقــدم وإذا

 �ـو فـذلك اندفاعـھ، سـر �ـ� حولـھ مـن يحـار كمـا إليـھ يدفعـھ فيمـا حـائر عنھ، الرجوع ��

 متحــــــدت�ن، مجتمعتــــــ�ن، القضــــــاء وقــــــوة ��ســــــان قــــــوة �ــــــو أنــــــھ ال�ــــــ�ر وقــــــوة, ال�ــــــ�ر

 ھبطالنــ ابتــداء أو منــھ ا��ــالص ابتــداء �ــو فــذلك تنازعتــا فــإذا. واحــد طر�ــق �ــ� ســائرت�ن

  ال��راء ��ر كذلك.امل��ور  ��الك إال ينحسر ال �ان ولو وانحساره،

  تل�ــ��م خاو�ــة جــرداء و�ــ� يألفو��ــا ملــاذا و�ســأل أبناؤ�ــا؟ �ســك��ا ملــاذا �ســأل
ً
 �ــ� قيظــا

 كث�ـــــ� و�ـــــو الغيـــــث امتنـــــع إذا وتجـــــيع�م وتظمـــــ��م الشـــــتاء، �ـــــ� قـــــرة وتجمـــــد�م الصـــــيف

  الوعود؟ مكذوب املواعيد مج�ول  �متناع

 ســؤالھ عــن اســتغن�ت أنــك فلــو الســؤال، �ــذا �ســأل ألنــك ســاحرة - �عــد - �راءوال�ـ

 لألمـر بـاطن وال سـاحر، وال �ـ�ر ثمـة �ـان ملـا وجبالـھ بقفـاره البـدوي  �يام س�ب وعلمت

 ملـاذا ومغـزاه أصـلھ عليـك يلتـ�س وال مجـراه، �� يجري  ���ء �و بل ظا�ر، من فيھ ما غ��

 حيــث والشــتاء بالصــيف و�ــنعم يجــود، حيــث اءال�ــو  و�ســتجيد التمــر و�أ�ــل املــاء �شــرب

 ملــــاذا؟ �ســــأل أن ي�ب�ــــ� ال و�ــــو و�ســــأل يفعــــل، أن ي�ب�ــــ� مــــا و�فعــــل النعمــــة، ف��مــــا ت��يــــأ
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 البــدوي  �يــام �ــو ولــ�س استفســار، إ�ــ� يحوجنــا الــذي ال��ــب ل�ــو �ــذا إن ملــاذا؟ أ�ســأل

 نــــــذم ال�ـــــ�راء عرفـــــت إ�ســـــان �ــــــل و��ـــــواه نحـــــن ��ـــــواه مــــــا ع�ـــــ� ت�ـــــون  حـــــ�ن بال�ـــــ�راء

 وشـــارفت حـــدود�ا وقار�ـــت وا��ـــدود؛ �بـــاء دمــاء �ـــ� عرفا��ـــا ورثـــت واحســـب�� الطفولــة؛

  . �حاي�ن �عض �� حاف��ا ع�� يظ�ر مما و�� أعاجي��ا

 م��ـــا الشـــر�� ا��انـــب ع�ـــ� و�ـــان البجـــاة، �عـــض �ســـك��ا خيـــام أســـوان ضـــاحية فعنـــد

ر  بنـــاء  وال صـــاح��ا ��ـــاإل يـــأوي  خيمـــة الفضـــاء وســـط و�ـــ� فســـيح، فضـــاء وســـطھ �ـــ� مســـوَّ

 إال ا��يمــة إ�ــ� يــأوي  ال ��ســان أن نحســب ونحــن و��ــرات، ��ــارة مــن ب�ــ� مــا إ�ــ� يــأوي 

 �ـ� بـدأت �نـا: منـھ مقر�ـة وع�ـ� وسـعھ �� والبناء ا��يمة يؤثر رجل ذا �و ف�ا. البناء لقلة

  لل�ـــــــ�راء أن قـــــــرأت ثـــــــم. ال�ـــــــ�راء أبنــــــاء ونقـــــــائض ال�ـــــــ�راء أمـــــــر �ـــــــ� ال��ــــــب
ً
 �ـــــــ�را

) ال�ـــ�ر( �لمـــة أن يومئـــذ أدر ولـــم ال��ـــب، وأبطلـــت الســـ�ب ع�ـــ� عـــتوق أن�ـــ� فحســـ�ت

 ع�ـ� بالـدليل وال بتفسـ���ا �ـ� ول�سـت أسـبا��ا، نفقـھ ال ال�ـ� �عاجيـب ت��ـيص �� إنما

 البـاب عـالج و�ـ� سـر�ا، مفتـاح عـن ال�ـ�راء سـؤال �� ثم من ومض�ت و�عليل�ا، إدراك�ا

  :قال حيث ال��راء أبناء من ابن أنكره الذي

  أرا�ي وال سمعت إن ما
ً
 ...  سامعا

ً
  !باب عل��ا ب��راء أبدا

 عنـــــھ بحثـــــت الـــــذي املفتــــاح �ـــــو و�ـــــذا مفتــــاح، با��ـــــا وع�ـــــ� بــــاب، عل��ـــــا �ـــــ�راء و�ــــل

  .�غالق �عض إ�� ونفذت ال�داية، �عض فا�تديت

 طــــوال أزمــــان �عــــد التــــدر�ج ع�ــــ� جــــدا��اأ �ــــان فإنمــــا الرعــــاة ف��ــــا عــــاش �ــــ�راء �ــــل

 نضــرة، �عــد املــروج و��ســت ك�ــ�ة، �عــد �مطــار فنــدرة وا��ــو، رض�  طبيعــة ف��ــا تبــدلت

 �نــاك، مــاء وقليــل �نــا زرع قليــل مــن إال ذلــك �عــد أجــدبت ثــم وفــرة، �عــد �رزاق وقلــت

 ســــــ�ان مــــــن ج�ــــــ�ا��م ع�ــــــ� باإلغــــــارة فقــــــدوه مــــــا �عــــــو�ض ع�ــــــ� قــــــادرون �ــــــذا مــــــع وأ�ل�ــــــا

 طبيعـــــة وتمكنـــــت ة،املع�شـــــ عـــــادة تأصـــــلت حيـــــث واملـــــزارع، ���ـــــار وأ�ـــــ�اب ا��واضـــــر

 �عـــد �نتقـــال ضـــرورة فجـــاءت والطبـــا�ع العـــادات �ـــذه ع�ـــ� الب�يـــة واســـتقامت ال��حـــل،

 وال إليـــھ مفطـــون  غ�ــ� فعلـــھ الوراثــة �ـــ�ر وفعـــل �حــوال، �ـــذه ع�ــ� الطبيعـــة اســتقامة

 و�ـــواه، برضــاه م�انــھ �ــ� صــاحبھ يــر�ط الــذي القيـــد ذلــك منــھ ف�ــان منعــھ، ع�ــ� مقــدور 

  �واه وال رضاه غ�� ع�� �نالك ير�طھ ا�أنم للناظر�ن و�لوح
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 جانــب ع�ــ� ضــعفاء�م مــ��م �قو�ــاء فغلــب خ��ا��ــا قلــت حــ�ن ال�ــ�راء أبنــاء وتنــازع

 طــا�ع�ن، ألفــوه ح�ــ� �ــار��ن القفــر جانــب إ�ــ� �خــرون وتراجــع والرخــاء، والــري  ا��صــب

 أو - الوراثــــة أن باالختيــــارع�� �كــــراه فيــــھ يم�ــــ�ج الــــذي ال�ــــ�ر �ــــو الوراثــــة مــــع فــــذلك

 ال�ــ� ال�ــ�راء ســيما وال �ــ�راء، �ــل �ــ� الكث�ــ�ة ال�ــ�ر عقــد مــن واحــدة عقــدة - �لفــة

 مـا عقـد�ا ومـن املغناط��ـ��، التنو�م �شبھ ما عقد�ا فمن وا��الء، ا��دب إ�� أو�� ��

 يجمع�ــا قلمــا عقــد و�ــذه ا��ــواة؛ ولعــب الشــعوذة �شــبھ مــا عقــد�ا ومــن ا��مــر، �شــبھ

  العقول  صواب ع�� �يط� أن بفعل�ا فأخلق تمعتاج فإذا �سق، �� واحد ��ر

 يتحـول  ال الواحـد ال�ـ��ء إ�ـ� نظره أتأر إذا باملغناط���� املعروف النوم ��سان ينام

 ا��ــس فيخــدر ذلــك ع�ــ� �ن��ــات وتنق�ــ��. بنظــره عنــھ يتحــول  �ــو وال م�انــھ عــن ال�ــ��ء

 التنـو�م �ـذا م�ـانو  الذي لذلك الواعية وتنقاد الغيبو�ة، حاالت من حالة عليھ و�شتمل

 ل�ــا فــراغ وال معــھ ل�ــا مشــ�ئة فــال ومأل�ــا ملك�ــا للفــاتن، املفتــون  أو للعابــد املعبــود انقيــاد

 �ــذا تنومــھ أن إال إل��ــا النظــر يــدمن بالــذي ال�ــ�راء تصــنع فمــاذا. وســلطانھ وحيــھ مــن

  !القياد ذلك بمثل وتقوده الفتنة تلك بمثل و�شملھ التنو�م

 وتقــارب املنــاظر ل�شــابھ واحــد �ــ��ء إ�ــ� ينظــر �ــو فــإذا ��ــاف �ــ��ء مائــة إ�ــ� لينظــر أنــھ

  لي�تقـل وأنـھ وال�يئـات؛ �لـوان
ً
 موضــعھ �ـ� قـائم و�أنـھ سـاعة �عـد وسـاعة ميـل �عـد مـيال

 وأن �قــدام، عليــھ تقــع بمــا ال الواعيــة �ــ� يقــع بمــا الع�ــ�ة ألن خطــوة، قيــد منــھ ي��حـزح ال

 النظـــرة تلــك �ـــ� عليــھ تنق�ــ�� بمـــن �ــالا� ي�ــون  فكيـــف قليلــة �ن��ــات �عـــد لينــام النــائم

  أجيال؟؟ الفتنة تلك �عاقب �� وأجداده آبائھ ع�� تنق��� ومن أعوام،

  ال��راء ��ر �� املغناط�سية العقدة �� تلك

 �فـالت وعـزة الطالقـة �شوة تكن لم إن ا��مر �� فما ا��مر �شبھ ال�� عقد��ا أما

  بمالم؟ مباالة وال رادع من حذر غ�� �� مطلب �ل ع�� القدرة وتو�م القيود، من

 ف��ــــــا تقــــــوم ال ال�ــــــ� ال�ــــــ�راء ســــــكرة أو الواســــــعة �فــــــاق ســــــكرة �ــــــ� الطالقــــــة تلــــــك

 والســـماء املديـــدة �رض بـــ�ن املـــرء ف��ـــا �شـــعر وال ا��ـــدود، ف��ـــا تصـــطدم وال ا��ـــواجز،

  !!السراب م��ا وحسبك ا��واة شعوذة ثم م��ور  خضوع أو مخلوق  بطغيان الرفيعة
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 وسـيوة مطـروح مر�ـ�� بـ�ن سـاعات ثمـا�ي الغـروب إ�ـ� الضـ�� مـن السـيارة �ـ� مض�نا

 و��ـــ�اءى و�ختفـــي، و�بـــدو و��ـــبط، �علـــو الســـراب �ـــذا منظـــر أبصـــارنا عـــن قـــط �غـــب فلـــم

 أشـبھ مـا!! السـراب السـراب وزوره كذبـھ �ـ� شـك ال ح�ـ� و�توارى  صدقھ، �� شك ال ح��

  !بال��ا بال��ب منا أواله وما بالكذاب، فيھ ا��قيقة

  نـر فلـم رقيـق �ـ�اب مـن غاشـية �فـق وع�ـ� عدنا لقد
ً
 فقلنـا الطر�ـق طـول  �ـ� سـرابا

 �حــاي�ن؟ �عــض �ــ� الضــالل ســ�يل النــور  ي�ــون  كيــف أرأيــت: الســفر �ــ� أ�ــ�ابنا لــبعض

 ال) النــور  ضـالل( عـن يتحــدث الـذي إن: ل�ـم وقــل الشـعر مـن ا��ــديث ألعـداء �ـذا تـرجم

 وكيــــــف بالضــــــم�� فكيــــــف العــــــ�ن تبصــــــره مــــــا إال يقــــــول  وال و�لغــــــاز، باألحــــــا�� يتحــــــدث

 النــــوق  ذكر�ــــات بــــ�ن م��ــــا �ع�شــــون  و�ــــم ال�ــــ�راء يف�مــــون  ال إ��ــــم ل�ــــم وقــــل با��يــــال؟

  !يف�مون  ال أ��م باإليجاز ل�م وقل. وا��ياد �فراس وأساط�� والو�اد،

  البارعة املشعوذة �ذه ال��راء، سراب

  الصارعة املشعشعة �ذه ال��راء، وخمر

  الفارعة املنومة �ذه ال��راء، وغيبو�ة

 �ـــ� القديمـــة و�جـــواء، �مـــاد �ـــ� القديمـــة �نـــاء، �ـــ� القديمـــة �ـــذه ال�ـــ�راء وعراقـــة

  والدماء العروق

  !ال��راء ��ر �و ذلك
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  سيادة املعرفة

   

 مـن تر�ـك قصر�ا ع�� ولك��ا قص��ة، الرمل ومحطة �سكندر�ة م�شية ب�ن املسافة

  �ساد ال�� و�مم �سود ال�� �مم ب�ن املسافة عظم سلك��ا طر�ق أي

 و�ونانيـة، وإيطاليـة وإنجل��يـة فر�سـية بـ�ن الطر�ـق �ـذه �� مكتبة ثالثون  أو عشرون

 البــــاحثون  فيـــھ يبحـــث مـــا و�ـــل والعل�ـــ� والفلســــفي والقص�ـــ�� �د�ـــي الكتـــب مـــن وف��ـــا

 �ــــــذه جميــــــع بــــــ�ن العر�يــــــة املكتبــــــة �ــــــ� فــــــأين عر�يــــــة، والــــــبالد املصــــــنفون  فيــــــھ و�صــــــنف

  املكتبات؟

 �ــ� معروضــة ترا�ــا فقــد العر�يــة الكتــب �عــض رأيــت وإن واحــد؛ مكتبــة �نــاك تــرى  ال

  �فرنجية الوج�ات إحدى
ً
 ال�ـ� الكب�ـ�ة �صـول  مـن أصـال ال الصـغ��ة، الفـروع من فرعا

  �ذا؟ لم الفروع عل��ا ت�شعب

 تجـــارةال غ�ـــ� للمصـــر��ن ف��ـــا شـــغل فـــال يقولـــون  كمـــا تجار�ـــة مدينـــة ة�ســـكندر� أألن

  و�سعار؟ البضاعة وغ�� والسوق،

  التجـــارة �انـــت إن
ً
 �ـــ� عـــاملون  أو تجـــار �ســـكندر�ة �ـــ� فاألجانـــب الثقافـــة عـــن صـــارفا

 �ســـد، بحصـــة م��ـــا الظـــافرون و�ـــم الســـوق  أزمـــة ع�ـــ� القابضـــون  �ـــم ولعل�ـــم التجـــارة،

 �تجـــار حـــرف مـــن بحرفـــة ومشـــتغل مـــال طالـــب و�ـــو إال �ســـكندر�ة �ـــ� أجن�ـــ� مـــن ومـــا

  املدينة؟؟ �� العر�ية الكتب وقلت �فرنجية الكتب ك��ت فلم. والصناعة

 الكتـب دراسـة عـن املصـر��ن صـرفت قـد يقولـون  كمـا وا��ـالت ال�ـ�ف ك��ة �� أم

  الفراغ؟ وتزجية القراءة ل�و إ��

  �ـــذا لـــ�س
ً
 ال�ـــ� �جن�يـــة وا��ـــالت ال�ـــ�ف فـــأن لتفســـ��، وال ملعـــذرة بصـــا�� أيضـــا

  أك�ــ� ورومــا و�ــار�س لنــدن مــن إل��ــا تــرد أو و�ســكندر�ة، القــا�رة �ــ� تظ�ــر
ً
 وأوســع عــددا

 
ً
 مطالعـــــة عـــــن القـــــراء تصـــــرف ال �ـــــذا مـــــع و�ـــــ� العر�يـــــة، ومجالتنـــــا �ـــــ�فنا مـــــن ان�شـــــارا

  .والفنون  الثقافات من املطلوب بالنص�ب و�خذ العلوم ومتا�عة �داب
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 �ــ� العر�يــة الكتــب دور ونــ �فرنجيــة الكتــب لشــيوع معقــول  ســ�ب) �ميــة( وال �ــذا ال

 مصـــــر ع�ـــــود مـــــن ع�ـــــد ع�ـــــ� الشـــــرقية الثقافـــــة عاصـــــمة �ـــــ� أو الثانيـــــة، القطـــــر عاصـــــمة

  يقلــــــون  ال �ســــــكندر�ة �ــــــ� املصــــــر��ن مــــــن بــــــالقراءة العــــــارف�ن فــــــان الغــــــابرة،
ً
 عــــــن عــــــددا

 �ــــو فلــــ�س العــــدد �ــــ� بي��مــــا فــــرق  �ــــان وإن والغر�ــــاء، ال�ــــ�الء مــــن ف��ــــا بــــالقراءة العــــارف�ن

 وأمــم �سـود أمــم بـ�ن فــرق  �ـو ال�ــ�يح الفـرق  إنمــا وثالثـ�ن صــفر بـ�ن ي�ــون  الـذي الفـرق 

  املعرفــــة يطلبـــــون  مــــن بــــ�ن فــــرق  �ــــو أو �ســــاد
ً
، شــــوقا

ً
  يطلبو��ــــا ومــــن واســــتطالعا

ً
 ت�ليفـــــا

،
ً
 الــنفس بــ�ن فــرق  �ــو بـل,  �عرفــون  حــ�ن ح�ــ� املسـودين ع�ــ� فــرض الت�ليــف ألن واتباعـا

 ال�ـ� الـنفس و�ـ�ن واملـاء، بـا���� املعـدة شـبع� أن �عـد الغـذاء يطلـب جانب ف��ا يبقى ال��

 ال�ــ�يح الفــرق  �ــو وذلــك والشــراب بالطعــام �حشــاء تمت�ــ� حــ�ن جانــب �ــل م��ــا �شــبع

  . مراء ال

 ع��ــا �علــم قديمــة أديــرة ال�ــ�راء جانــب ع�ــ� �ســكندر�ة إ�ــ� مصــر مــن الطر�ــق و�ــ�

  .جمعاء العر�ية الكتب من �علم لسنا ما �جانب كتب من

 نيــف �ــ� يقــع �ديــرة �ــذه عــن باإلنجل��يــة �ــ�م كتــاب وم�ــ� �ســكندر�ة �إ�ــ ذ�بــت

  ال�اتب؟ كتبھ ملن ونقوش كتابة ب�ن كب��ة صفحة وخمسمائة

  كتب؟ مما القراء �ع�� وماذا

 ا���ــد �ســاوي  املعرفــة غ�ــ� ســ�ب مــن ولــ�س للمعرفــة؛ القــراء و�قــرأه للمعرفــة، كتبــھ

 وضـــــبط وتأليفـــــھ تحضـــــ��ه �ـــــ� انق�ـــــ�� لـــــذيا والوقـــــت لـــــھ املقـــــدور  والـــــثمن فيـــــھ املبـــــذول 

  وتوار�خھ ورموزه نقوشھ

  كتـاب، فـتح إ�ـ� عنـدنا ا��م�رة تدفع ال�� �سباب آخر فلعلھ الس�ب �ذا أما
ً
 فضـال

  كتاب تأليف عن

 حكــــم �ــــ� �ــــو ومــــا واملســــكن وامللــــ�س املأ�ــــل �ــــ� يحصــــر�ا لفائــــدة املعرفــــة يطلــــب مــــن

 وعبـد ج�لـھ �ـ� عبـد �ـو وإنمـا يطلـب، مـا إ�ـ� مسـوق  �ـو فإنمـا والبيـوت، واللباس الطعام

  السواء ع�� معرفتھ ��
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 أنــھ وحســبھ الســيادة؛ �ــ� وتلــك الســيد �ــو فــذلك املعرفــة، أل��ــا املعرفــة يطلــب ومــن

 يــراد كمــا �ــ��ء معرفــة ع�ــ� يــراد ولــ�س؛ الطر�ــق، �ــ� الفائــدة تــأ�ى ثــم �عــرف أن ير�ــد �ــو

 �ســــيادة أع�ــــ� ولســــت ير�ــــد مــــا إ�ــــ� القــــا�رة الضــــرورة �ســــلطان مســــوق  ألنــــھ ج�لــــھ، ع�ــــ�

 الســـلطان إ�ـــ� املـــرء يصـــل كمـــا الســـيادة إ�ـــ� بـــھ يصـــل يديـــھ �ـــ� ســـالح املعرفـــة أن العـــارف

 �ــذا �ــ� �الســالح أ��ــا ســيادة مــن املعرفــة مــا �ــ� �ــل �ــان فلــو. كــال وا��يلــة واملــال بالســيف

 �ــــاإل� وت�ت�ــــ� املقاصــــد إل��ــــا تتــــأدى غايــــة تكــــن ولــــم غ���ــــا إ�ــــ� تــــؤدي أداة ل�انــــت املطلــــب

  .اللبانات

 أن ع�ــ� العالمــة �ــو و�ــو الســيادة، �ــو �ــو للمعرفــة املعرفــة طلــب أن عن�ــت ولكنمــا

 ال وت�و�نـھ، عقلـھ وظـائف مـن ووظيفـة فيـھ طبيعـة ألنھ يف�مھ ما يف�م ،)سيد( ��سان

  . و�كراه �جبار سوق  إليھ مسوق  ألنھ وال الطمع، إغراء بھ مغرى  ألنھ

  النفس؟ �عرف لم

  ا��واس؟ تدرك ولم �نف؟ �شم ولم! �ذن �سمع ولم الع�ن؟ تنظر مل: �سأل أال

 غ�ـ� لسـ�ب �سمع ال و�ذن النظر، قوة ف��ا حاسة أ��ا غ�� لس�ب تنظر ال الع�ن إن

. ا��يــوان أو ��ســان �ـ� حاســة �ــل وكـذلك �نــف وكـذلك الســماع، قــوة ف��ـا حاســة أ��ـا

  ن�ت�ــ� بالنــا فمــا
ً
 لغ�ـــ� العــ�ن تنظــر ملــاذا و�عرفـــان؟ يــدر�ان حــ�ن للبصــ��ة أو للعقـــل ســ�با

 واملطــــامع للعلــــل إال يــــدرك مــــا يــــدرك أن العقــــل ع�ــــ� نــــأ�ى ثــــم فائــــدة، وال مطمــــع وال علــــة

 وأقـــرب ا��ـــدود أضـــيق �ـــ� نحصـــر�ا ال�ـــ� والفوائـــد واملطـــامع العلـــل ل�ـــذه وإال والفوائـــد،

  .ا��اجات

 العـــ�ن ت��ـــم ملـــاذا أل�ســـ وأن املعرفـــة، عـــن العقـــل ي��ـــم ملـــاذا: �ســـأل أن بنـــا ألحـــرى 

 يطـول  وال ا��ـواب نف�ـم عندئـذ �دراك عـن ا��ـواس ���ز ملاذا �سأل وأن النظرة، عن

 العقــل وأن عميــاء، العــ�ن وأن مكفوفــة، عــاجزة ا��ــواس أن فــذاك ف�مــھ، �ــ� العنــاء بنــا

  .ضعيف أو معدوم

 �ـــــو وذاك والفضـــــول، اللغـــــو �ـــــو فـــــذاك باملعرفـــــة العقـــــل �ع�ـــــ� ملـــــاذا �ســـــأل أن أمـــــا

 تــــأ�ى وال عنــــھ تنحــــرف وال تــــراه مــــا ع�ــــ� تقــــع العــــ�ن بــــال مــــا: ســــؤالنا �شــــبھ الــــذي الســــؤال

  ذلــك لي�ــون  يــرى  أنــھ ال�ــ��ء حســب إليــھ النظــر
ً
 ال�ــ��ء وحســب العيــون  رؤ�ــة �ــ� لــھ حقــا
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  ذلك لي�ون  �عرف أنھ
ً
  للمعرفـة جعلنـا نإفـ والعقـول  البصـائر معرفـة �� لھ حقا

ً
 مـن ثمنـا

  أو ا��طـــام
ً
  معرفـــة أذن ف�ـــ� �طـــاما� �شـــبھ ممـــا ثمنـــا

ً
 وأتبـــاع؛ عبيـــد معرفـــة أو اضـــطرارا

 كمــا �خــر�ن ع�ــ� الســيطرة �ــ� صــاح��ا ن�ــ� ولــو �ــ��ء، الســيادة وطبيعــة �ــ��ء إذن و�ــ�

  السالح من أعزل  وخصمھ املدفع يده �� ا��بان ين��

 �ــــل الفضــــل إن: معنــــاه مــــا �حيــــاء علــــم �ــــ� أرســــطو آراء عــــن طمســــون  �ســــتاذ قــــال

 و�سـماك ا��شرات مراقبة إ�� با��اجة شعر أنھ العظيم غر�قي�  للفيلسوف الفضل

 بــا��كيم؛ تحســن معرفــة ونمو�ــا والد��ــا و��ــ�يل حرك��ــا تقييــد أن وف�ــم ا����ــات، �ــ�

  .ا��ديث العصر �� الناس عل��ا �عول  �حياء علم �� بآراء أ�ى أنھ الفضل ول�س

 ملــا وســاعتھ لتــوه يفيــد بمــا الإ زمانــھ �ــ� عقلــھ �شــغل لــم �غر�قــي الفيلســوف أن ولــو

  . يفيد ال أو اليوم، يفيدنا أحياء علم إ�� وصلنا

 منــــا أعظــــم فــــاألور�يون  القــــراءة، عــــن بالتجــــارة مشــــغولون  أننــــا عنــــدنا �فــــة ل�ســــت

  ����ا��ا واجتناء بالتجارة اشتغاال

 فــان والدراســة، و�دب العلــم كتــب عــن تصــرفنا الال�يــة ال�ــ�ف أن �فــة ول�ســت

  املصر�ة بالدنا �� �جانب ��ا و�سبقنا أور�ا �� سبقتنا الال�ية ال��ف

 اتبــاع وتجــارة عل��ــا، مســيطرون ف�ــم أحــرار تجــارة: تجارتــان التجــارة أن �فــة ولكنمــا

 نطل��مـــا ولـــم مســـوق�ن طلبنا�مـــا املعرفـــة أو املـــال طلبنـــا إذا وأننـــا علـــ��م، مســـيطرة ف�ـــ�

  .يحبون  بما �شغلو��ا بقية أنفس�م من يمل�ون  الذين السادة طلب
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  �عمل ما أسباب

   

 النقــل أزمعــت امل�ــ�ل  مــن �ر�ــ�� الــدور  �ـ� معنــا �ســكن ال�ــ� ال��ــوز  �رمنيــة السـيدة

 ينقلـون  و�ـم ا��مـال�ن تراقـب البـاب ع�ـ� واقفـة و�ـ� ال�ـ�، مـن مقر�ـة ع�� آخر م��ل  إ��

  :وسأل��ا فوقفت. الطر�ق �� ومجاملة تحية �لمة من والبد. و�رتبونھ �ثاث

  م��لنا؟ من أغضبك الذي وما سيدة؟ يا أين إ��

  !قسمة: قالت

  وجدت ألعلك: قلت
ً
  مسكنا

ً
  القيظ؟ �ذا �� منھ خ��ا

  !وأيام أعتاب تقولون  كما �� وإنما فيھ، قسمتنا آخر �� بل. ال: قالت

  )امرأة س�ب(

 �ســــمنب أن ف��ــــا �عليــــل ال ال�ــــ� �ســــباب �ــــذه أمثــــال �ســــمع حــــ�ن �عودنــــا فقــــد. �عــــم

 غ�ـــ� ��ـــا يقنـــع ال ال�ـــ� �ســـباب مـــن ســـ�ب �ـــو أو امـــرأة، ســـ�ب: قـــائل�ن ا��ـــديث ونصـــرف

 ال ال�ــــــ� �ســــــباب �ــــــ� ال�ســــــاء أســــــباب أن الرجــــــال معشــــــر بي�نــــــا عليــــــھ واملتفــــــق,  ال�ســــــاء

  �عطيــــك
ً
  تز�ـــــدك وال تفســــ��ا

ً
 لـــــم: امــــرأة ســـــألت فــــإذا ي�ـــــ�كن، ومــــا يصـــــنعن مــــا �علـــــة علمــــا

  عارفة؟ ترا�ي �ل أو! �كذا: ا��واب ي�ون  ما فأغلب تصنعيھ؟ لْم  ملِ  أو �ذا؟ صنعت

 �ــ�ب رجــال أن رووا فقــد. الواحــد العمــل لتعليــل نقيضــ�ن جــواب�ن �عطيــك أو �ــذا

 عل��ـا، عرضـھ ا��ر�ـر مـن لونـا ل�ـا فاختـار. �����ـا حلـة لي�تقيـا املال�ـس متجـر إ�� زوجتھ

  ل�ـا واختار. . . منھ يل�سون  الناس جميع إن �ذا؟ ما: بھ فصاحت
ً
 بـھ فصـاحت آخـر لونـا

  قط رأيت ما إ�ي �ذا؟ ما: �و�� الصيحة
ً
  !يل�سھ أحدا

 عـن ���ـام و�ـو الواحـد العمـل لتعليـل صـا���ن عند�ا النقيضان الس�بان ف�ان

  عل��ا املعروضة ا��لة شراء

 ال��يـب الـنمط �ـذا وكـذلك ال�ساء، ع�� مقصور  غ�� الواقع �� �سباب ج�ل لكن

  ال�سب�ب من
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 �حيـان، معظـم �ـ� امل�ـ�ل  أمام يلعبون  صغار اخوة ثالثة وإسماعيل برا�يموإ سعيد

 ير�ــد ال أو املدرســة إ�ــ� يــذ�ب ال ف�ــو ا��امســة؛ نحــو �ــ� وأصــغر�م التاســعة �ــ� أك�ــ��م

  يذ�ب أن

  .إل��ا

  لقيتھ
ً
  :فسألتھ أخوتھ غ�� مع يلعب يوما

  إسماعيل؟ يا تصنع ماذا

  أصنع ال: قال
ً
  .ش�ئا

  أخواك؟ ذ�ب فأين لعب،ت أراك لك��: قلت

  املدرسة؟ إ��: قال

  مع�ما؟ أنت تذ�ب لم ولم: قلت

  !!�كذا: قال

  كيف؟ �كذا �كذا؟: قلت

 �ـل ع�ـ� و�و! صغ�� إنھ: فقال با��واب، منھ أك�� طفل وأدركھ أخرى، مرة فأعاد�ا

  .عليھ الس�وت يحسن جواب حال

  �طفال وأسباب: يقال قد
ً
  . .!ال�ساء أسباب �� أيضا

 و�طفــال، ال�ســاء ع�ــ� مقصــور  غ�ــ� الــنمط �ــذا ع�ــ� �ســباب ج�ــل أن لواقــعا لكــن

  وأن
ً
 �عملــون  مــا أســباب يج�لـون  متعلمــ�ن غ�ــ� و�عضــ�م متعلمـون  �عضــ�م كث�ــ�ين أناسـا

 ��ــا وتتصــل ا��يــاة عل��ــا تقــوم ال�ــ� �مــور  مــن أمــر عــن و�ســأل�م �عملــون، مــاال وأســباب

، �عطونك فال �رزاق،
ً
 س �عطونك أو س�با

ً
  .التعليل عن �غنيك قلما �با

 �ـل أو شـ�ور  سـتة �ـل م�ـ�ل  إ�ـ� م�ـ�ل  مـن ي�تقلون  املتعلم�ن �ذكياء من أسرة أعرف

 امل�ــ�ل  ف�ــذا �نتقــال، أســباب بيــان �ــ� �خــر ع�ــ� أحــد�م و�حيــل أجــل، أ�عــد ع�ــ� ســنة
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 امـــ و��ـــو�ن املشـــقة �ـــذه ��ـــو�ن �ـــ� يقـــال مـــا وآخـــر فـــالن، انتقـــاه امل�ـــ�ل  و�ـــذا فـــالن، كر�ـــھ

  :ونفقة خسارة من ي�بع�ا

  البيوت؟ ب�ن ي�نقل ال ��سان �ان إن مملوك و��ت مستأجر ب�ت ب�ن الفرق  وما

 �ثـــاث �عـــض وتحطـــيم باالنتقـــال وأســـرتھ نفســـھ يـــز�� ال ��ســـان أن الوا�ـــ� ومـــن

 بـــ�ن الفـــرق  يجـــد أن إال �ـــ��ء لغ�ـــ� ا��ديـــد املســـكن تنظـــيم حســـب ع�ـــ� �عضـــھ وتجديـــد

 �جـــر يتقاضـــاه أن واحـــد �ـــ�ص ع�ـــ� يـــنفس أن أو اململـــوك، �ـــتوالب املســـتأجر الب�ـــت

 
ً
  .متعددين أ��اص ب�ن فيفرقھ طو�ال زمنا

  �دميـــ�ن نحـــن ولكننـــا باعـــث، مـــن بـــد وال ســـ�ب مـــن بـــد فـــال
ً
 ن�لـــف وال �عمـــل جميعـــا

 ع�ـــ� �ســـ�ل وقـــد. �ســـباب عـــن �خـــر�ن ســـؤال �ـــ� نبـــالغ كنـــا وإن أســـبا��ا، ت�يـــ�ن عقولنـــا

 يصـــعب الـــذي أمـــا. �ســـباب �ـــذه استقصـــوا إذا �عملـــون  مـــا أســـباب ا�عرفـــو  أن �ك�ـــ�ين

 ي�ـــــ�ك ��ســـــان أن يحســـــبون  �أنمـــــا �عملـــــون، مـــــاال أســـــباب عرفـــــا��م ف�ـــــو �ك�ـــــ�ين ع�ـــــ�

  �عمــل عنــدما إال �ســباب إ�ــ� يحتــاج ال أنــھ أو ســ�ب، لغ�ــ� �عمــال جميــع
ً
 �شــرع أو شــ�ئا

 إ�ـ� تحتـاج ال طبيعـة فـذلك فيـھ الشـروع عـن أو العمـل عـن يكـف أن فأمـا �ـ��ء، عمل ��

  .سؤال

 عنــــد�ا ت�ســــاوى  ال�ــــ� �باحيــــة إ�ــــ� ان��ــــت ج�ت��ــــا إحــــدى مــــن أفرطــــت إذا حالــــة �ــــذه

  :قولھ �� املع�� ابن وصف�ا ال�� �باحية إ�� أو والدوا��، البواعث جميع

  قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إال للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّعم نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالتنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

     
  �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي أو �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى مدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  كمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج الح �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل

     
  ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  وال قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �عزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

     
  وال صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائحا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع�� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة
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  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� تفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أو ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

     
 ع�ـــ�) التــدقيق( قلــة أو التمحــيص قلـــة أو املبــاالة قلــة مــن نـــراه ممــا قر�بــة حالــة و�ــ�

 إ�ــــ� و�نظــــرون �عملــــون  ا��اضــــر العصــــر �ــــ� كث�ــــ�ين أنــــاس عنــــد - البلــــد أبنــــاء �عب�ــــ� حــــد

  .و�نظرون �عملون  �انوا إن و�ذا. .  يفكرون وال �سألون  ال ثم �عمل غ���م

 �ـل �ـ� واملراجعـة الوسـواس إ�ـ� ف��اي��ـا �خـرى  ج���ـا مـن ا��الـة �ـذه أفرطت إذا أما

 وال إ��ـــام وال إقـــدام ال ح�ـــ� ا��ـــواطر بـــ�ن وال�ـــ�دد �مـــور، أ�ـــون  ع�ـــ� وا��اســـبة �ـــ��ء

  .و���ام �قدام من فائدة

 إ�ـــ� والنفـــاذ عملـــھ �عليـــل ع�ـــ� قـــادرا املـــرء ي�ـــون  أن وذاك �ـــذا بـــ�ن القـــوام ا��ـــد إنمــا

 ســـ�ان ع�ـــ� وقـــبض نفســـھ، زمـــام ع�ـــ� اســـتو�� ذلـــك ع�ـــ� قـــدر م�ـــ� ألنـــھ مشـــي�تھ، بـــاطن

 إذا لعمــــلا يجت�ــــب كيــــف عــــرف �عمــــل ملــــاذا عــــرف فمــــن. ا��يــــاة �ــــذه زعــــازع �ــــ� ســــفي�تھ

 كيــف وعــرف,  إقناعــھ عنــده حســن إذا غ�ــ�ه بــھ يقنــع كيــف وعــرف,  اجتنابــھ عليــھ وجــب

  .فيھ تقص��ا الحظ إذا وأكمل أجمل مثال ع�� يصنع

 ع�ــ� نفســھ يــروض أن خليــق فانــھ �شــياء، مــن شــ�ئا �عمــل ال ملــاذا عــرف مــن وكــذلك

 يف�ـــم أن وخليـــق. ونقيصـــة مؤاخـــذة مـــن فيـــھ مـــا عـــرف أو املـــا�ع ســـ�ولة عـــرف م�ـــ� عملـــھ

  . الصالح إ�� يقر��ا أو يص���ا بما فيعا���ا عنده ���ام دوا��

 املــــــــذكرات ب��ــــــــ�يل النفســــــــية الر�اضــــــــة طــــــــالب ين�ــــــــ�ون  الــــــــنفس علمــــــــاء �عــــــــض

 ��ـــ�يل أن نـــراه والـــذي. و�ـــوم�م أمســـ�م بـــ�ن الفـــارق  وقيـــاس أعمـــال�م إلثبـــات اليوميـــة،

. ودواع��ــا بواع��ــا عــن الــنفس مســاءلة إ�ــ� ي�تــھ لــم مــا جــدواه يجــدي ال اليوميــة املــذكرات

 ســــــب��ا عــــــن �ســــــأل يــــــوم �ــــــل ا��يــــــاة حــــــوادث مــــــن حادثــــــة يختــــــار أن شــــــاء مــــــن فليجــــــرب

 الر�اضـــة، �ـــذه ن�يجـــة �ـــ� ينظـــر ثـــم واحـــدا شـــ�را ذلـــك ع�ـــ� و�صـــمد دخائل�ـــا و�ستق�ـــ��

 وأنــھ ا��يــاة، ع�ــ� والقــدرة الــنفس ع�ــ� القــدرة طر�ــق �ــ� يتقــدم أنــھ محالــة ال واجــد فإنــھ

 و�ـ� الثقافـة �ـ� ال�امـل الرجـل �غيـة وتلك قياده، ومالك نفسھ سيد يوم �عد يوما يصبح

  .و�خالق �داب و�� الر�اضة
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  ثم�ن قنطار

   

 تـــراه الـــذي ا��ســـم وأنـــھ فيـــھ، فضـــول  ال الـــذي ا��ســـم أنـــھ ا��ميـــل ا��ســـم �ـــ� رأ�ـــي

  . سواه ع�� محمول  غ�� نفسھ، يحمل فيھ عضو �ل أن إليك فيخيل

 املر�ــف وا��صــر البــارز، والصــدر املشــرئب، وا��يــد الطــامح، الــرأس جمــال �نــا مــن

 ال أ��ــا واســتوا��ا وانطالق�ــا خف��ــا مــن لــك يبــدو ال�ــ� والســاق املاثــل، والــردف املمشــوق،

  تحمـــــل
ً
 ا��يـــــوان جمـــــال �نـــــا مـــــن بـــــل.  �عبـــــاء مـــــن �عـــــبء تـــــ��ض وال �شـــــياء، مـــــن شـــــ�ئا

 �ــ� وأصــبح بدنــھ وضــمر بذنبــھ، وشــال �عنقــھ اختــال دوقــ الكــر�م امل�ــر وجمــال ���ــم،

 �ـــان. شــاء حيــث يبلـــغ ألنــھ البليــغ، ا��تصـــر الكــالم أو املفيــد، ا��تصـــر �ــالكالم جملتــھ

 املصـــر�ون  �ـــان أيـــام الســـن�ن، مـــن آالف ببضـــعة قبـــل ا��مـــال �ـــ� املصـــري  الـــرأي �ـــو �ـــذا

 ال�يا�ـل ع�ـ� نـراه مـا نوثـةو�  الرجولـة ��مـال عند�م الفائق املثال و�ان ا��ياة �� سادة

 بضــــعة قبــــل ا��مــــال �ــــ� املصــــري  الــــرأي �ــــو �ــــذا يكــــن ولــــم,  وال�ســــاء الرجــــال صــــور  مــــن

 عنـــد�م الوا�نـــة الكثافـــة فأصـــبحت والكســـل الـــبطء ر�ـــود املصـــر�ون  ركـــد يـــوم أجيـــال،

 املطلـوب ا��سـن مثـال) 1التخ�ـ�وان( و ا��مـل جمل وأصبح والقسامة، املالحة مقياس

  ت�تقــل ومــا مشــي��ا �ــ� و��ــبط الســمينة املــرأة و�علــ: ال�ســاء �ــ�
ً
 خطــوت�ن، مــن أقــل �ــ� شــ��ا

 ا��ــرم �ــذا و�عــوذون  العظــيم ا��ــالق و�بــار�ون  و�ك�ــ�ون ��للــون  حول�ــا مــن 2واملقرظــون 

  !ا��اسدين حسد ومن العيون، ��ظات من السيوف فيھ تم��� ال الذي

 وال��ـ� والرشـاقة حافةالن جمال �� �قدم�ن املصر��ن مذ�ب إ�� يثوب �لھ العالم

  . ا��دثون  املصر�ون  �لھ العالم ومن الدقيق،

 ح�ــ� �زمــان، مــن زمــن �ــ� شــيوعھ مــن أشــد العظ�ــ� ا��ــرب �عــد املــذ�ب �ــذا وشــاع

 أجمــل حــال أيـة ع�ــ� و�ـ� العظميــة، ال�يا�ـل �ــ� ا��مـال يلــتمس أن فأوشـك �عضــ�م غـال

  !وال��وم ال��وم �يا�ل من

                                                 
  . ِمَحفَّةٌ لھا ذراعان من أَمام ومثلھما من الخلف ، یحملھا دابتان 1
ظ الّشخَص َمدََحھُ وأثنى علیھ بوصف محاسنھ 2  قرَّ
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 �لـــھ العـــالم �ـــ� النـــاس أذواق ع�ـــ� فجـــاءة �بـــت علـــوي ال الفـــن نفحـــات مـــن نفحـــة أ�ـــ�

  فأصــــبحوا
ً
 - أحســــب فيمــــا - النفحــــات �ــــذه مثــــل املل�مــــ�ن؟ التماثيــــل صــــاغة مــــن جميعــــا

  ت�ــال أن مــن وأرفــع أغ�ــ�
ً
 و�غبيـــاء، �ذكيــاء و�ــ�ن واملشــارق، املغــارب �ــ� للماليـــ�ن جزافــا

 خ�ــ هللا جزا�ــا) الطيــارة( �ــ� إنمــا يحســون  وال يحســون  مــن وعنــد
ً
 أذواق مــن �ــذبت بمــا �ا

 والسـرعة �ـ��ء، �ـل �ـ� السـرعة مـذ�ب أتمـت قد) الطيارة( �� إنما أخالق من وأص��ت

  . تتفقان ال والسمنة وا��فة تف��قان، ال وا��فة

 ذلـك �عـد يلتفـت ال واحـدة سـاعة �ـ� �سـكندر�ة إ�ـ� القـا�رة من يقفز الذي فالرجل

 بجمــــل مشــــي��ا �ــــ� م��ــــا لي��ــــب وال��ــــم، ال�ــــ�م مــــن املقنطــــرة القنــــاط�� تــــزن  امــــرأة إ�ــــ�

  .والتخ��وان ا��مل

 �ـــ� وحـــد�ا فاملالئكـــة ا��بـــال، حمـــل ع�ـــ� يصـــ�� ال الســـماء إ�ـــ� يصـــعد الـــذي والرجـــل

  . �فاق تلك إ�� الصعود تحسن ال��

  �الت �علمنـــــا و�كـــــذا
ً
 ن�ـــــ�� وكيـــــف ا��مـــــال نتـــــذوق  وكيـــــف �شـــــعر كيـــــف أحيانـــــا

  . �ذواق

 وفتـاة ال�ـواء، �ـ� طيـارة - املصـادفات أجمـل مـن املصـادفةو  - �سـكندر�ة شـاطئ ع��

 يتخيل�ــــا وال تط�ــــ� �ــــ� بــــل الصــــاعدة؛ ا��ديــــدة تلــــك مــــن بــــالط��ان أو�ــــ� �ــــ� �رض ع�ــــ�

 أ��ــــــا العــــــ�ن تحــــــس ال �رواح وخطــــــرات العيــــــون  ��ظــــــات مــــــن تفلــــــت طــــــائرة إال النــــــاظر

 مــن أ�عــد �عيــد، �عيــد �ــ� افــإذ معان��ــا، �ــ� وســرحت ف��ــا تأملــت أدرك��ــا إذا أل��ــا أدرك��ــا،

 �ــ� �ـو فــإذا غصـنھ �ــ� إليـھ و��ــب الغصـن، ع�ــ� �ـو فــإذا الطفـل عليــھ يقـع الــذي الفـراش

  . ال�واء

  !الثم�ن القنطار �� تلك

 باالقتنــاء وأو�ــ� أثمــن قنطــار الــدنيا �ــ� يخلــق ولــم قنطــار، ع�ــ� الــوزن �ــ� تز�ــد ال أل��ــا

  يز�ـــــدك جمال�ـــــا ومبنـــــاه معدنـــــھ �ـــــان أيـــــا م��ـــــا،
ً
 بوز��ـــــا �غر�ـــــك ودق��ـــــا دق��ـــــا، مـــــن ��بـــــا

 �ــــ� يــــدخل ال ومــــا �علــــم ال مــــا ف�ــــو التقــــو�م وأمــــا علمــــت؛ مــــا ف�ــــو الــــوزن فأمــــا. وتقو�م�ــــا

 قـد الشـعور  مـن و�ـزة والبحـار، �رض�ن بكنوز  �سوم�ا قد الشعور  من �زة ألن حساب،

  ��واه ملن رخيصة تبذل�ا



162 
 

  ذ�ب من وز��ا �ساوى  إ��ا قل

  ا��و�ر كر�م من وز��ا �ساوى  إ��ا وقل

  أحســب ومـا والتقــدير، التقـو�م مقيــاس �ـ� �نــا ا��يـاة فإنمـا
ً
 إال العــالم �ـذا �ــ� شـ�ئا

  ا��ياة من حظھ إ�� تقو�مھ ومرجع

  فخامــــة الســــاكن بــــھ �شــــعر لــــم إذا املشــــيد القصــــر �ســــاوى  فكــــم وإال
ً
 وجمــــاال وز�ــــوا

  �يبة الناظر بھ �شعر ولم وراحة، وطمأن�نة
ً
  ورغبة؟ واستحسانا

 مـن ��ـا �شـعر ولـم ناظر�ـا ��ـا �شـعر ولـم راك��ـا ��ـا �شـعر لـم إذا السـيارة وى �سـا وكم

  يتمنا�ا؟ ومن يملك�ا

 وحملــــــة السماســــــرة اقتصــــــاد ال) الفنــــــان( اقتصــــــاد �ــــــو ال�ــــــ�يح) �قتصــــــاد( إنمــــــا

 �ــــذا يقــــومَ  الــــذي �ــــو ال�ــــ�يح �قتصــــاد إنمــــا, والشــــر�ات املصــــارف ومــــديري  الســــ�وم

 مــن يحو�ــھ مــا ألن الــدنيا، �ــذه معــادن �ــ� قنطــار �ــل مــن أثمــن �ــو فــإذا الثمــ�ن القنطــار

 �غلــو كمـا بالشـعور  ل�ـ�خص وإنــھ,  ومـذخور  مملـوك �ـل مــن وأنفـس أك�ـ� الشـعور  ذخـائر

  ��ـيم الثمـ�ن �ذا قنطارنا فدع. بالشعور 
ً
 مـن لـھ ي�ـون  كـم أنظـر ثـم عنـھ، شـغل بمـن حبـا

  !تقو�مو  حساب من نفسھ رأي �� لھ ي�ون  وكم وزن من لھ ي�ون  وكم ثمن،

 �شـعر وال بالقصـور  �شعر أننا يقولون  كما سوئھ من أم ا��ظ حسن أمن ندري  وما

  !!القصور  بنا

 مــن يبقــى فمــاذا ذاك تر�ــد وال املالــك �ــذا تر�ــد نفســا ثمينــة قنيــة �ــل و�بــت فلــو وإال

  والشراء؟ البيع من يبقى وماذا �ثمان؟

 بـذل ولـو غ�ـ�ه شـارٍ  إليـھ وي يـأ أن و�ـأ�ى ثمـن، �غ�� ير�ده ملن نفسھ يبذل القصر �ذا

 أخــرى  تــارة و�ــو الــدنان��، مــن املؤلفــة بــاأللوف وتــارة بــدر�م تــارة ف�ــو �لــوف؛ ألــوف فيــھ

  . الرخيص الثمن ��ذا ح�� �سومھ ال ملن با��ان

 �ــ� وال�ســو�م التقــو�م) وحــدة( �ــو الشــعور  أن ع�ــ� يــدل فإنمــا �ــ��ء ع�ــ� �ــذا دل إن

 أ�ـ�اب وأعظـم النـاس أغ�ـ� �ـم ا��يـاة مـن شـبعون � الـذين وأن نر�ـد، ومـا نملك ما �ل

  الشر�ات ودفاتر املصارف خزانات �� اسم ل�م �عرف لم وان ال��اء،
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  ا��ياة �� ذخ��ة ب�ية يا أنت

  و�حالم و���ان و�مال واللذائذ واملتعة وا��ب الفتنة من ك�� ب�ية يا أنت

 ا��ــــــوا�ر نــــــاط��وق والفضــــــة الــــــذ�ب قنــــــاط�� عنــــــده تــــــرخص قنطــــــار ب�يــــــة يــــــا أنــــــت

  .والفصوص

 �ــذا خلقــك مــن وســألت. الشــعور  أعطــاك مــا الشــعور  منــك يأخــذ ح�ــ� �ــذا �ــل أنــت

 يرغـــب مـــا بمقـــدار إال يرغَبـــك وأال �عطيـــك، مـــا بمقـــدار إال منـــك يأخـــذ إال الســـوي  ا��لـــق

 ال�ـــــ�ن نفاســـــة إال با��يـــــاة العلـــــيم الصـــــ���� عنـــــد النفـــــ�س �ـــــوان مـــــن آلـــــم فلـــــ�س فيـــــك،

  الز�يد

 زاد وكــم) فالنــة نقصــت كــم( إال فيــھ �ســمع ال الـذي الزمــان لغــة �ــ� �كــذا ب�يــة يــا أنـت

  �وان؟ أسعار �� وتلك �ذا �ساوى  وكم فالن؟

  !امل�ان بأسلوب اللغة �ذه أشبھ ما �سكندر�ة) مثابة( من مقر�ة وع��

  الغ�� أحب ملن ثروة �سكندر�ة شاطئ ع��

 مـن تتقاضـاك مـا و�ل ا��ياة ببحسا موارده يحسب من عند قارون يملك�ا لم ثروة

  نظرات بضع ج�د
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  املذ�ب بقية

   

 ال الــذي ا��ســم( و�ــو ا��ميــل ا��ســم �ــ� رأ�ــي قلــت) ثمــ�ن قنطــار( الســابق مقــا�� �ــ�

 غ�ــــ� نفســــھ، يحمــــل فيــــھ عضــــو �ــــل إن إليــــك فيخيــــل تــــراه الــــذي وا��ســــم فيــــھ، فضــــول 

  )سواه ع�� محمول 

 وغ�ـــ� اللذيــذ ا��ســم غ�ــ� ا��ميــل ا��ســم أن أذكـــر أن املقــال �ــذا �ــ� الواجــب ومــن

  ي�ـون  قـد ا��سـم ألن النـافع، ا��سـم وغ�ـ� القـوي  ا��سـم وغ�ـ� ال�ـ�يح ا��سم
ً
 نافعـا

  أو
ً
  أو قو�ا

ً
، أو ��يحا

ً
  .جميل غ�� ذلك �ل �� و�و لذيذا

 تــد�� ح�ــ� �عــم،: (فقــال الثــدي �ــ�مة الــبطن كب�ــ�ة فالنــة إن: ا��كمــاء لــبعض قيــل

 جمـال �سـتلزم ال ولكنـھ النـافع ل��سـم صـادق وصف �ذاف). . . الرضيع وتروي ال��يج

 وال ســــــنوات) �عــــــ�ش( و صــــــاحبھ يــــــد�� الكســــــاء �ــــــذا إن يقــــــال كمــــــا املوصــــــوف، ا��ســـــم

  الكساء جمال بھ ي�ون  فيما جمالھ ذلك �ستلزم

 مــــــذا�ب �ــــــ� ليفصــــــلوا) �لفيــــــة درس( مــــــن يخرجــــــون  للــــــذين نــــــذكر أن و�جــــــب �عــــــم

 و�ـــ� جـــرداء باديـــة �ـــ� حياتـــھ ق�ـــ�� أعرا�ـــي إ�ـــ� �ـــون ي لـــن �راء �ـــذه �ـــ� املرجـــع أن ا��مـــال

 فلســـــفة ودرســـــوا �ذواق محاســـــن ل�ـــــم ســـــلمت أنـــــاس إ�ـــــ� ي�ـــــون  وإنمـــــا عميـــــاء، جا�ليـــــة

 البدنيـة الر�اضـة وفـن ال�ـ�ة لعلم وفاقا ا��ميلة �جسام من مئات وأص��وا ا��مال

 بأصــول  نةواســتعا والت�ســيق، التطر�ــة معا�ــد �ــ� املتخــذة والتقــو�م التحســ�ن وأســاليب

  علــــ��م عرضــــت ال�ــــ� التــــار�خ وتجــــارب والتظليــــل، التلــــو�ن وأصــــول  ال�شــــر�ح
ً
 مــــن صــــنوفا

  هللا خلق�ا أمة �ل �� ��سانية الشمائل

 الكسـل ومـدحوا ال�ـ�امة فاسـتم��وا) محبو�ـات( �سـاء �عراب �عض وصف لقد

  :الغيالن وصف �� يقال ما وصف�ن �� قال �عذارى  أم���م وافت�ن ا��راك، و�طء

  وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم�ن ب��م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�م ك�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمقس املفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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  !با� �عوذ

  وأشــبا�ھ �ــذا �ــان فــإن
ً
 اللذيــذ، ا��ســم أو الشــ�� ل��ســم وصــف ف�ــو ل�ــ��ء وصــفا

 تقــــــاس ال�ــــــ� املعــــــا�ي مــــــن مع�ــــــ� ا��مــــــال اعتبــــــار ع�ــــــ� ا��ميــــــل ل��ســــــم بوصــــــف ولــــــ�س

 التمثـــــال ومع�ـــــ� البارعـــــة، ةالصـــــور  ومع�ـــــ� البليـــــغ، الب�ـــــت مع�ـــــ� يقـــــاس كمـــــا بـــــاإلدراك،

  .البعيد ا��لم ومع�� ا��رد، ا��يال ومع�� املتقن،

  :مختلفان مذ�بان اللذيذ ا��سم أو الش�� ا��سم تفضيل �� والرجال

  يــألف ف�ــو التــدخ�ن، كعــادة �ستحســان عــادة عنــده رجــل
ً
  طــرازا

ً
) املــرأة( مــن واحــدا

 غ���ـــــا و�ـــــ�ن بي��ـــــا ا��ـــــالف �ـــــان ولـــــو �غ���ـــــا فـــــال املع�ـــــودة، لفيفتـــــھ املـــــدخن يـــــألف كمـــــا

 مـــن و�مـــا) الســـعيدة ا��لطـــة( وعالمـــة �مر��ـــي التبـــغ �ـــ�) ا��مـــل( عالمـــة بـــ�ن �ـــا��الف

  واحد أصل

 مالحـــة ل�ـــا �انـــت ولـــو القصـــ��ة ���بـــھ لـــم الطو�لـــة املـــرأة استحســـن إذا الرجـــل �ـــذا

 �ــتب استحســن أو البيضــاء، ���بــھ لــم الســمراء استحســن وإذا, وحــالوة ومتعــة ونضــارة

 أو �نجل��يــــــة ���بــــــھ لــــــم املصــــــر�ة استحســــــن أو الثالثــــــ�ن، ب�ــــــت ���بــــــھ لــــــم العشــــــر�ن

  .مذ�ب �ذا. م��بتان و�ما الروسية،

 كمـــــا أو الفاك�ـــــة، �ستحســـــن كمـــــا ال�ســـــاء �ستحســـــن رجـــــل مـــــذ�ب �خـــــر واملـــــذ�ب

  !�وان وغواية الطا�� صناعة ع�� واملعول  الطعام، ��اف �ستحسن

 �عـــــاف، ال وا��م�ـــــ� يـــــرفض، ال والتـــــ�ن مقبـــــول، كـــــذلك وال��قـــــوق  مقبـــــول، فالتفـــــاح

 أن املعقـــــول  ومـــــن, فيـــــھ اشـــــ��اؤه يجـــــوز  وقـــــت لـــــھ املم�ـــــ� والســـــمك مســـــتطاب، والشـــــواء

 نـــؤوم ا��ركـــة قليلـــة وال��ـــم ال�ـــ�م موفـــورة ســـمينة امـــرأة �عـــراب مـــن أعرا�ـــي �شـــت��

 مـــا قـــداربم الناقـــة ف��ـــا �ســـّومون  �ـــ�راء �ـــ� �عـــراب عـــاش فإنمـــا يقولـــون، كمـــا الضـــ��

 ولـــــ�ن ســـــمن مـــــن يـــــأ�لون  مـــــا بمقـــــدار �غنيــــاء ف��ـــــا و�ك�ـــــ�ون و�ـــــ�وم، ��ـــــوم مـــــن عل��ــــا

  إن ف��ــــــا و�قــــــال ود�ــــــون،
ً
 ا��ركــــــة عــــــن و�قعــــــد�ا �ســــــم��ا بمــــــا امرأتــــــھ جــــــوف يمــــــأل فالنــــــا

  . وال�سار النعمة وذروة والفخار، العزة غاية ذلك فيحسبون 
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 والصـو��ان الكـرة ميـدان �ـ� لتلعـب املـرأة فيـھ تتحـرك الـذي �ـذا عصـرنا �� نحن أما

 فــــال الغ�ــــ� مظــــا�ر فيــــھ �عــــددت والــــذي بي��ــــا، �ــــ� وذو��ــــا نفســــ�ا لتخــــدم تتحــــرك لــــم إن

 ألبا��ـا وال الناقـة فيـھ تحسـب وال وثـراء، وفـر عنـوان بالطعام ا��وف امتالء فيھ يحسب

  . . .�سواق ��) املعاملة وحدة(

 اســـــتم�� فيمـــــا �عرا�ـــــي كبـــــذل اقتـــــداء إ�ـــــ� حاجتنـــــا فمـــــا العصـــــر �ـــــذا �ـــــ� نحـــــن أمـــــا

  !ورواه وأشبعھ هللا أص��ھ وعذاراه، ولغيالنھ لنا وما واستطاب،

 والرشــــــاقة ال�يــــــف مالحــــــة عرفــــــوا الــــــذين بإخوانــــــھ نقتــــــدي وال بــــــھ نقتــــــدي بالنــــــا ومــــــا

  ا��ضارة؟ بجمال أخرى  وتارة الفطرة، بجمال تارة وتجملوا

 والوافــدات بالوافــدين تــزدحم �انــت يــوم أســوان شــتاء �ــ� قصــيدة نظمــت أن�ــ� أذكــر

. . �ز�ـر والوجـھ �صفر والشعر الزرقاء بالع�ن ف��ا فشب�ت واملشرق، املغرب آفاق من

 ا��مـــــال، ومـــــذا�ب والفنـــــون  �داب ع�ـــــ� و�حكمـــــون  �لفيـــــة يقـــــرءون  ناقـــــدون  فعا��ـــــا. 

 وم�ـــ� العر�يــة؟ القصــائد �ـــ� �ســتم�� ممــا �صـــفر الشــعر �ــان م�ـــ�! هللا رعــاك يــا: وقــالوا

  وال�ش�يھ؟ الغزل  فيھ يحمد مما العين�ن زرقة ت�ان

 كـذبت والشـعور  العيـون  سود أور�ا حسان أن زعمت إن إ�ي: يومئذ ل�م أقول  وكنت

 دميمـــــــــات ولكــــــــ��ن الشـــــــــعور  مــــــــذ�بات العيـــــــــون  زرق أ��ــــــــن زعمـــــــــت وإن, ا��قيقــــــــة ع�ــــــــ�

  أقول؟ أن تر�دو�ي فكيف. . . هللا وع�� نف��� ع�� كذبت مجتو�ات

 ذلـــك �ـــل مــن) �دميـــ�ن( أولئـــك مناقضــة �ـــ� أجـــدى �ن، علمــت القفـــا، ع�ـــ� صــفعة

  وا��وار النقاش

  :ر�يعة أ�ي ابن قال

  وملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفاوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرت

   
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ز�ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا��ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن تتقنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

     
اه، جسمھ أ��بھ من: (املصري  املثل وقال ه صوتھ أ��بھ ومن عرَّ

َّ
  )عال
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 معـرض �ـل �ـ� نـراه نـزال وال �ة،�سـكندر  شـاطئ ع�ـ� وذاك �ذا مصداق نحن ورأينا

  جمال

  املــــرأة تلــــ�س ال ف�نــــا
ً
  تخلــــع وال شــــ�ئا

ً
  لتبــــدي إال شــــ�ئا

ً
، و�ســــ�� حســــنا

ً
 بحــــر و�نــــا عيبــــا

 والطعــام، الفاك�ــة مــذ�ب ع�ــ� ينظــرون ومــن التــدخ�ن، مــذ�ب ع�ــ� ينظــرون ملــن زاخــر

  ب�نـاه، كمـا ا��ميـل ا��سـم مـذ�ب ع�ـ� ينظـرون ومن
ً
  رفيعـا

ً
 ناملـدخن� مـذ�ب فـوق  جـدا

  ��ل�ن، ومذ�ب
ً
  ورفيعا

ً
  .اللذيذ وا��سم النافع ا��سم مذ�ب فوق  جدا
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  البقية ع�� تفر�ع

   

 عاشـرن  ممـن امـرأة نـرى  أن ينـدر ولكننـا الفنـان، قيـود وتقـل املـرأة قيـود تقـل أور�ـا ��

 كمـا و�ـم والفنـان�ن، �دبـاء أولئـك عنـد �و�ـ� ا��مـال شـرط ع�ـ� الفنـون  ورجال �دباء

  .فيھ و�راء املقاي�س وخالقو ا��مال نقاد �علم

 �ـــ��ء �ـــل قبـــل و�ــم ودان��يـــو، وجي�ـــ� ب�ــ�ون عاشـــرن  اللـــوا�ي ال�ســاء صـــور  رأينـــا وقــد

 وأم�ــــ�ات، �مـــراء بـــ�ن حيـــا��م و��نقلـــون  الطبقـــة تلـــك �ـــ� �ع�شـــون  أو النـــبالء طبقـــة مـــن

 �ور�يـــة، وغ�ـــ� ة�ور�يـــ الـــبالد �ـــ� شـــ�ر��م استفاضـــت) عـــامليون ( شـــعراء �ـــذا �عـــد و�ـــم

  أمثــال�م أرفــع �ــذا �عــد و�ــم
ً
  ذوقــا

ً
 مــن ومــ��م ا��مــال، صــنوف �نتقــاء ع�ــ� وقــدرة وأدبــا

  .بال�ساء و�ام �رض �� وساح لعبا باملال لعب

 ا��مـال شـرط ع�ـ� �ـ� مـن ومواصـفا��م حبائ��م ب�ن تجد أن قلنا كما يندر �ذا ومع

  .وسائل�م شباهبأ و�توسلون  �شا��و��م ممن وعند عند�م �و��

 ال�ــ� الـدوا�� فـان �عليلـھ، �ـ� نحــار أن وال �سـتغر�ھ أن ي�ب�ـ� ال معـروف ذلـك وسـ�ب

 العليـــا، صـــفاتھ �ـــ� ا��مـــال غ�ـــ� كث�ـــ�ة الرجـــل إ�ـــ� املـــرأة تـــدعو أو املـــرأة إ�ـــ� الرجـــال تـــدعو

 أجمــل و�ــ� غبيـة أو ا��مــال، مــن ا��ـظ قليلــة و�ــ� ذكيـة املــرأة ت�ــون  فقـد الــذ�اء، فم��ـا

 مــــن و�نفـــر العطــــوف املـــرأة، إ�ـــ� الرجــــل ينجـــذب فقــــد العطـــف، وم��ـــا العيــــون؛ تـــرى  مـــن

 �جتمــا��، املركـز وم��ــا و�جسـام؛ الوجــوه جمـال �ــ� ال�سـاء ســيدة و�ـ� الشــموس املـرأة

 ا��اســـن �ســـ��و��م ال حـــ�ن الرجـــال �ســـ��وي  ال�ــ� الغرابـــة وم��ـــا ا���ســـية، الرغبـــة وم��ــا

 ســقط مــن و�ــ� قصــبة ع�ــ� الفرســان ي�نــافس كمــا الغلــب ع�ــ� التنــافس وم��ــا و�خــالق؛

  .املتاع

 طــــراز�م املــــرأة �ــــذه ت�ــــون  أن بــــالالزم فلــــ�س أحبو�ــــا أو امــــرأة الشــــعراء وصــــف فــــإذا

 النــاس، جميــع عليــھ يتفــق الــذي الطــراز بلــھ ا��مــال وشــرائط ال�ســاء محاســن �ــ� �ع�ــ�

 ا��ميـل ا��سـم إن نـاقل وإذا. الفلسـفات جميـع لديـھ وتتـوا�� �راء، جميـع عنـده وتتال��

 محمـول  غ�ـ� نفسـھ أعضائھ من عضو �ل يحمل والذي فيھ فضول  ال الذي ا��سم �و
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 وأسـاتذة الـذوق  ملـوك أحـ��م ممـن الصـفة �ـذه غ�ـ� ع�ـ� امـرأة ألـف رأينـا ثـم سواه، ع��

 الــذوق  ملــوك( الن الــرأي، صــواب بنــاقض وال التعر�ــف �ــ�ة بمــا�ع ذلــك فلــ�س الفنــون 

 املـــدع�ن و�ـــ�ن ب�نـــھ الـــذي �القا�ـــ�� أو ا��لســـة، خـــارج �القا�ـــ��) �نـــا الفنـــون  وأســـاتذة

  .واتصال قرابة

 وعلــوم بدنيــة ور�اضــة ذ�نيــة وثقافــة حر�ــة مــن عنــد�م مــا ع�ــ� �ورو�يــ�ن بــ�ن و�ــذا

 ال ولعلـھ عـائرة �لمـة يقول�ـا الباديـة �ـ� بأعرا�ي فكيف وتار�خية، يومية ومعارض ��ية

  !!.يقول  ما �ع��

  ):املذ�ب بقية( بقالسا مقالنا �� قلنا

 ومـــــــدحوا ال�ـــــــ�امة فاســـــــتم��وا) محبو�ـــــــات( �ســـــــاء �عـــــــراب �عـــــــض وصـــــــف لقـــــــد(

 وصـــــف �ـــــ� يقـــــال مـــــا وصـــــف�ن �ـــــ� قـــــال �عـــــذارى  أم�ـــــ��م وافتـــــ�ن ا��ـــــراك، و�طـــــأ الكســـــل

  :الغيالن

  وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم�ن ب��م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�م ك�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمقس املفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

     

  )با� �عوذ

 مــــا املــــرأة �ــــ� �ستحســــن القــــ�س امــــرأ أن يقــــول  ةالرســــال �ــــ� الفاضــــل) القــــارئ ( وكتــــب

  :معلقتھ �� يقول  و�و �ستقبحھ ما و�ستقبح النقاد العقاد �ستاذ �ستحسنھ

  م�ف�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء غ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� مفاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
1ترائ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولة �ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�نجل

  

     

 مســــ��خية، وال الــــبطن عظيمــــة غ�ــــ� الــــبطن ضــــامرة ا��صــــر دقيقــــة امــــرأة �ع�ــــ�. . . 

  .املرآة تأللؤ الصفاء ��متأل اللون  براق وصدر�ا

 ا��ســـان �ـــ� قضـــي��ما �ـــ� العقـــاد �ســـتاذ النـــدوة دار �ـــ� �مـــة ونائـــب �عـــراب فـــأم��

  . . .)سيان

                                                 
 المرآةُ  :السََّجْنَجُل  1



170 
 

  قال الق�س امرأ أن الفاضل) القارئ ( يذكر أن فأحب
ً
  :أيضا

  الب�ت آخر إ��. . . . . . �شق...  لھ انصرفت خلف�ا من ب�ى ما إذا

  بھ اس�ش�د الذي الب�ت �� وصف ما ��ع امرأة �� يقال ل�س ما و�ذا

  وقال
ً
  :أيضا

  إذا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي�� تمايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   
  ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�َّ �ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الك�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

     
  .ا��مال نماذج �� املنتقاة الصفات من ل�س ا��صر دقة مع الساق وامتالء

  :قال �ان إن أو عاد �ان إن فقال، عاد ح�ن قولھ نقض ثم

  وك�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� لطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف �ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل مخّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنبوب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذللو 

     
  :قال ثم

  وتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� فت�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت املســــــــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق فراشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ا

   
  ؤم الضـــــــــــــــــــــــــــــــ�� لـــــــــــــــــــــــــــــــم ت�تطـــــــــــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــــــــن تفضـــــــــــــــــــــــــــــــلنـــــــــــــــــــــــــــــــ

     

 ذاك ولــ�س وال��ـم بال�ـ�م وال��امــي النـوم، وك�ـ�ة وال��ا�ــ�، الكسـل �ستحسـن ف�ـو

  ال�ساء رشيقات �� �ستحسن مما

  :القصيدة �ذه غ�� �� الق�س امرئ  وقال

  ن ثيا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�يع اب���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ �ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� مجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

     
  كحقــــــــــــــــــــــــــــــــــف النقــــــــــــــــــــــــــــــــــا يم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــدان فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  بمــــــــــــــــــــــــــــــــا اح�ســــــــــــــــــــــــــــــــبا مــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن مــــــــــــــــــــــــــــــــس و�ســــــــــــــــــــــــــــــــ�ال

     

  فيھ؟ فضول  ال الذي ا��سم من �ذا وأين
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 الشـاعر قالـھ الـذي الشـعر مـن مجراه جرى  وما �ذا الذكر الفاضل) القارئ ( أن فلو

 املــذا�ب أو املثــا�� با��مــال التعر�ــف لمعــا غ�ــ� عــالم �ــ� صــاحبنا أن لعلــم إليــھ �ســب أو

 بـ�ن) محبو�ـات( �لمـة وضـعنا ملـاذا كـذلك ولعلـم الفنان�ن، أ�واء عن بمعزل  فيھ، الفنية

 يح��ــــــا المــــــرأة الرجــــــل وصــــــف فــــــأن �ع�ــــــ�اض، �ــــــذا مثــــــل منــــــھ �ســــــمع أن قبــــــل قوســــــ�ن

 ،الكمـــال مبلـــغ تبلـــغ ال�ـــ� لصـــفاتھ أو ا��ـــالص ل��مـــال الفنـــان وصـــف غ�ـــ� ��ـــا و�ســـتمتع

  .والتمثال وال�شيد والصورة الب�ت كمع�� املعا�ي من مع�� القرائح تدرك�ا وال��

  :سارة رواية �� محبو�ة امرأة وصف السطور  �ذه �اتب أن ذلك ومصداق

 أيـام �ـ� رأى مـن أجمـل وال حياتـھ، �ـ� �مـام رأى من أجمل ل�ست. مراء ال جميلة �� (

  جميلـــة ولك��ــا وشــغفھ، فت�تــھ
ً
 إ�ـــ� عمــدت فلــو. ال�ســـاء مالمــح �ــ� �غ�ـــ�ه يخــتلط ال جمــاال

 املــــألوف، ا��مــــال مراتــــب �ــــ� واحــــدة �عــــد واحــــدة لنظمــــ��ن مــــ��ن �ــــ� امــــرأة ألــــف ترت�ــــب

 العقـــد ت��ـــل ثنايـــا لـــوال الرضـــيع الطفـــل فـــم فم�ـــا. . . وحـــد�ا الصـــف عـــن ســـارة ونّحيـــت

 وجـــــھ، واســـــتدارة الصـــــغ��ة، الكم�ـــــ�ي  كطـــــرف ذقـــــن ول�ـــــا وانتظـــــام، تناســـــق �ـــــ� النضـــــيد

 النظ�ـــ� وج��ـــا و�ـــ�ن النـــاظر؛ ��ـــة �ـــ� الطفولـــة ســـمات عـــن تف��قـــان ال جســـم ضاضـــةو�

  بي��مــا لت��ــ�م ســبكت الفنيــة ا��ليــة �أنــھ جيــد الغضــ�� وجســم�ا
ُ
 ا��ســن لتمــام وفاقــا

 مــــن شـــ�ئا ��فـــف ا��ـــديث التجميــــل معا�ـــد مـــن مع�ـــد مــــدير ��ـــا وتكفـــل. . . �ل��مـــا مـــن

 ولـــو. والرشـــاقة الـــرقص معـــرض �ـــ� ي��ز�ـــا أن قبـــل والطو�ـــل الر�عـــة بـــ�ن الـــرواح قوام�ـــا

 يـنقص حيـث ف��ـا يز�د أن ضاره ملا ا��ميد عبد أو كسرى  عند القصر ق�رمان ��ا تكفل

  )الشا��شاه إ�� يزف�ا أن قبل ا��ديث زميلھ

 �ـــ��ء ا��ـــردة معانيـــھ �ـــ� ا��مـــال مثـــال ع�ـــ� املوصـــوفة واملـــرأة �ـــ��ء ا��بو�ـــة فـــاملرأة

  .آخر

 مــــن وصــــف قــــد �ــــان وإن ا��مــــال، مثــــال ع�ــــ� امــــرأة قــــط يحبــــب لــــم القــــ�س وامــــرئ 

 الشـــمائل ل�ـــذه فطـــن ولعلـــھ. املثـــال ذلـــك إ�ـــ� ينظـــرون مـــن عنـــد محمـــودة شـــمائل ال�ســـاء

 أن �عمـــد أنـــھ ولـــو. ا��ا�ليـــة عمايـــة �ـــ� �عـــراب بـــذوق  ال �مـــارة، وذوق  ا��اضـــرة بـــذوق 

  مثــاال لألنوثــة يرســم
ً
 ألعيــاه ا���ســية غبــةالر  أو املتعــة عــن بمعــزل  ا��مــال ملعــا�ي موافقــا

  .�سباب وندرة �وان لتخلف املطلب،
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 أن إال ا��ديثـة والر�اضـة الفـن شـرط ع�ـ� جميلـة إذن املـرأة ت�ـون  أوال: سـائل سأل��

  وز��ا ي�ون 
ً
  القنطار؟ دون  أو قنطارا

 ��يـأ إذا قنطـاران، ووز��ـا ت�ـون  قـد! كـال: ��ـل ع�ـ� الكث��ين بھ نطم�ن الذي وجاو�نا

  .واس��خاء فضول  غ�� �� القنطار�ن بھ تزن  ما وا��سامة الطول  من لغتب أن المرأة

 البحــث �ـذا مــن إتمامـھ ي�ب�ـ� مــا ف��ـا نـتم) التفر�ــع ع�ـ� حاشـية( املقــال �ـذا وسـ�تلو

  !فيھ فضول  ال الذي
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  التفر�ع ع�� حاشية

   

 �عيـب الـذي الفضـول  �ـو فمـا فضـول، بـھ الـذي ا��سـم �و ا��ميل ا��سم �ان إذا

  سام؟�ج

. ا��اجــة؟ �ـ� مــا: ف�سـأل و�عـود. ا��اجــة عـن الز�ــادة �ـو عاجـل �عر�ــف �ـ� الفضـول 

 وقـد الظ�ـور، إ�ـ� يحتـاج وقـد ا��ركة، إ�� يحتاج وقد ال��ة، إ�� يحتاج قد ا��سم أن

 إ�� النظر ��ا يتعلق ثم الفضول  ��ا يتعلق ال�� ا��اجة �عرف فكيف ا��فاء، إ�� يحتاج

  ا��مال؟

  اجــــلع �عر�ــــف �ــــ� نقــــول 
ً
 ت�ــــو�ن �ــــ�) ا��يــــة الوظيفــــة( إنجــــاز إ�ــــ� ا��اجــــة أن: أيضــــا

 رأينــــا لــــو ولكنــــا ا��يــــوان، �ــــذا رأينـــا إذا �ســــتقبحھ ال طو�ــــل عنــــق ل�ــــا فالزرافــــة,  �حيـــاء

 الت�ــــــو�ن؛ مختــــــل مشــــــوه قبــــــيح حصــــــان أنــــــھ لقلنــــــا حصــــــان جســــــم ع�ــــــ� الزرافــــــة عنــــــق

  . يجتمعان ال ضدان وا��مال وال�شو�ھ

 إن نقــــــول  أن �ســــــتطيع إذن املنفعـــــة؟ إ�ــــــ� ا��مـــــال يرجــــــع إذن: فيقـــــول  ســــــائل �ســـــأل

  الوجوه؟ من وجھ ع�� النافع العضو �و ا��ميل العضو

 �حـــوال، جميـــع �ـــ� ا��ميـــل ا��ســـم �ـــو لـــ�س النـــافع ا��ســـم أن. ال: فنقـــول  و�ســـرع

  �نـــــاك أن بـــــدليل
ً
  ا��صـــــان ي�ـــــون  فلمـــــاذا حيـــــوان، مـــــن أجمـــــل حيوانـــــا

ً
 مـــــن أجمـــــل مـــــثال

 منفعــة إ�ــ� ا��مــال نظــر �ــ� املرجــع �ــان إذا الفــار مــن أجمــل مــثال ةال�ــر  ت�ــون  أو الزرافــة

  �عضاء؟

 حيــوان أل��ــا ل�ــا نــافع الزرافــة وعنــق ا��يــوان، لــذلك نــافع ف�ــو حيــوان �ــ� عضــو �ــل

 �ــان ملــاذا ولكــن. �غصــان �ــ� ارتفــع مــا �ــل ال�ــ�ر لطــائف مــن و�ختــار الغابــة �ــ� �عــ�ش

 مـــــن أجمـــــل جملتـــــھ �ـــــ� ا��صـــــان �ـــــان وملـــــاذا الزرافـــــة؟ عنـــــق مـــــن أجمـــــل ا��صـــــان عنـــــق

  امل�ل؟ أو السرعة �� الزرافة حركة من أجمل ا��صان حركة و�انت جمل��ا، �� الزرافة

 �ســتخدم ملــن أو ل��يــوان املنفعــة غ�ــ� �ــ��ء إ�ــ� ا��مــال نظــر �ــ� �مــر مرجــع أن ذلــك

 قبــــل ب�شــــر�ا ســــبقنا كث�ــــ�ة مقــــاالت �ــــ� ب�نــــا كمــــا ا��ر�ــــة إ�ــــ� �مــــر مرجــــع ا��يــــوان ذلــــك
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 وعنـق ا��مـال؛ إ�ـ� بـذلك أقـرب �ـان حر�ـة وأك�� ضرورة أقل ا��سم �ان ف�لما, سنوات

. بم�ــان يفيــده ال فأنــھ ا��صــان عنــق �ــ� الشــأن �ــو �ــذا ولــ�س بالغابــة، يفيــد�ا الزرافــة

  .�عتبار �ذا �� الزرافة من أجمل ثم من ف�و

 أجــــزاء مــــن ءجــــز �ــــ� القصــــر أو الطــــول  أن لــــنعلم) ا��يــــة الوظيفــــة( إ�ــــ� نرجــــع وإنمــــا

  يتفقان ال ا��مال ال�شو�ھ ألن �شو�ھ، بقصر وال �شو�ھ بطول  ل�س ا��يوان

 زرافــة أو شــا��ة زرافــة أ��ــا تحســب لــم زرافــة كتفــي ع�ــ� طــو�ال عنقــا رأيــت إذا فأنــت

  )جميلة زرافة( تحس��ا أن ال�شو�ھ ما�ع إذن يمنعك ولم ممسوخة؛

 وال�شـو�ھ امل�ـ� فيـھ معتقـد فانـك غـزال، كتفي ع�� �و كما العنق �ذا رأيت إذا أما

  ا��مال نقيض �و بل ا��مال، من ���ء ع�� ي�ون  لن أنھ ثم من ومعتقد البد��ة، ع��

 ع�ــ� �ــذا ف�ــم صــعب وإن املــرأة، جســم مـن أجمــل الرجــل جســم �ــان املع�ــ� �ــذا ع�ـ�

  �وضاع وجمال املعا�ي جمال إ�� النظر دون  بالغر�زة، ت�ساق ال�� �ذواق �عض

 وأنـــھ كث�ـــ�ة، ضـــرورات فيـــھ م��ـــوظ جســـم أنـــھ و�لـــة ألول  رأى املـــرأة جســـم رأى فمـــن

 و�ـذا ال��كيـب، ذلـك إ�ـ� تحتـاج ال ال�ـ� ا��سـم صـاحبة غ�ـ� آخـر مخلـوق  إ�� فيھ منظور 

 إل��ـــا ينظـــر الـــذي الرجـــل وإمـــا أحشـــا��ا، �ـــ� تحملـــھ الـــذي ا��نـــ�ن أمـــا �ـــو �خـــر ا��لـــوق 

  �ستحسان نظرة

 محمــول  غ�ــ� أنــھ إليــك و�خيــل نفســھ يحمــل عضــو �ــو لا��ميــ العضــو إن قلنــا فــإذا

 يجـــوز  أن بـــد وال ع��ـــا، منعـــزل  آخـــر حيـــوان تركيـــب ع�ـــ� محمولـــة �ل�ـــا فـــاملرأة ســـواه ع�ـــ�

  العليا ا��مال معا�ي من �� تركي��ا �� ما ع��

 ا��ــــرقفت�ن، بــــ�ن املســــافة وا�ســــاع ا��ــــذع طــــول  ال�ســــاء أجســــام أغلــــب �ــــ� فــــيالحظ

 وقــل حملــھ، تمــام �عــد خروجــھ وم�ــان ا��نــ�ن م�ــان إ�ــ� اجــةح �ــ� أ��ــا ذلــك يوجــب وإنمــا

  قــــل أو والثــــدي�ن، ال��ــــدين �ــــ� ذلـــك
ً
 الكتــــف قصــــر فــــان الكتفــــ�ن، ضــــيق �ــــ� بــــذلك شــــب��ا

 �ـــ� بز�ـــادة وظيف��ـــا تنجـــز املع�ـــ� �ـــذا ع�ـــ� ف�ـــ� وظائف�ـــا، إنجـــاز �ـــ� يضـــ��ا��ا ال وضـــعف�ا

 ولــن تركي��ــا؛ عــن ارجخــ تركيــب إ�ــ� جميعــا ف��ــا منظــور  أخــرى  مواضــع �ــ� ونقــص مواضــع
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  جمالـــھ دام مـــا �ق�ـــ�� ا��مـــال حـــد ا��ســـم يبلـــغ
ً
 ذلـــك دام ومـــا غ�ـــ�ه؛ �ـــ��ء ع�ـــ� معلقـــا

  �حوال �عض �� والتقديم باملالحظة أو�� ال���ء

 �ــ� املطلــق ا��مــال معــا�ي و�ــ�ن ا��يــة الوظــائف ضــرورات بــ�ن التوفيــق يصــعب ل�ــذا

  املرأة جسم

 تجـــــور  قـــــد ولك��ـــــا جميـــــل؛ جســـــم �ـــــ� حوضـــــ�ا و�ضـــــيق جـــــذع�ا يقصـــــر ال�ـــــ� فـــــاملرأة

  أموم��ا ع�� بجمال�ا

 صـعو�ة إ�ـ� يحتـاج ال الرجـل جسم أن ح�ن �� �مور، أندر من �مر�ن ب�ن والتوفيق

  ا��مال شرائط وإنجاز فيھ �بوة شرائط إنجاز ب�ن التوفيق ��

 مــن كث�ــ� �ــ� وال�ســ�ل التجــوز  عــن غ�ــ� ال املــرأة، �ــ� الشــرط�ن بــ�ن التوفيــق نــدرة ومــع

  ال�ساء فأقصر �حوال،
ً
  وأضـيق�ن جذعا

ً
  وأكمل�ـن حوضـا

ً
 تلـوح أن م��ـا يحمـد ال أكتافـا

 ع�ــــ� الز�ــــادة �عــــض �ــــ� وال�ســــ�ل التجــــوز  مــــن بــــد وال �عضــــاء؛ �ــــذه تركيــــب �ــــ� �الرجــــل

  الــــردف�ن ضــــمور  �ــــان وإال الكتفــــ�ن، ع�ــــ� الــــنقص و�عــــض الــــردف�ن
ً
  ضــــمورا

ً
 عالمــــة تامــــا

 فــــإذا والــــوالدة، ا��مــــل وظيفــــة ل�ــــا أن املــــرأة �ــــ� �صــــل �ــــان إذ جمــــال، عالمــــة ال �شــــو�ھ

 أن شــــك وال مــــرض؛ فمــــن ��ــــا احتفظــــت وإذا مشــــو�ة، ف�ــــ� الوظيفــــة �ــــذه مــــن تجــــردت

  سليم ��يح جسم ل�ل منھ بد ال الذي بال��م مكسوة غ�� الردف�ن عظام ت�ون 

  ت�ــون  وال جميلـة املــرأة ت�ـون  �ــذا وع�ـ�
ً
  قنطــارا

ً
 إذا ميلــةج ت�ــون  عليـھ ز�ــادة ال واحـدا

) جميلــة امــرأة( ذلــك مــع وت�ــون  املز�ــد لــھ يقــدر مــا غايــة الــوزن زاد ولــو الفضــول  ف��ــا قــل

 والبعـد ا��ر�ـة مـن القـرب أسـلفنا كما و�� إطالق�ا؛ ع�� ا��مال بمعا�ي جميلة ول�ست

  ا��ســم ي�ــون  وأن الضــرورة؛ مــن
ً
 ســواء خارجــھ، �ــ� شــروط معلــق غ�ــ� نفســھ ع�ــ� معلقــا

  صيلالتح �� س�لت أو صعب

 مـا بتفصـيل و���ق قدمناه ما حدود �� �عتبار �ذا ع�� وال�س�ل التجوز  من بد وال

  :فيھ يقول ) شل�� املنعم عبد( �ديب إلينا وج�ھ سؤال عن ا��واب قدمنا

 اســتطاع الــذي الوثــاب ا��يــال ذو البــارع الفنــان ذلــك و�ــو القــ�س امــرئ  ���ــز �ــل(

 ملعــا�ي موافــق لألنوثــة مثــال رســم عــن صــائدق �ــ� ع��ــا و��ــ�جم الطبيعــة جمــال يتــذوق  أن



176 
 

 ا��مـال؟ تقـدير �ـ� دخـل �وان لتخلـف و�ـل �وان؟ لتخلـف املتعـة عـن بمعـزل  ا��مـال

  أوانـھ تخلـف مـع فينـوس تمثال نرى  فمالنا كذلك �ان وإذا
ً
  رمـزا

ً
 ا��مـال ملعا�ـد ومقياسـا

  )ا��ديث؟ العصر ��

 امـــرئ  قصـــور  ســـ�ب عـــن فتأســـل مــا إ�ـــ� الســـؤال صـــاحب �ديـــب أحيـــل أن وا��ــواب

 لتخلــــف البـــاب �ـــذا �ــــ� يقصـــر أنـــھ أقـــل لــــم فـــأن�� ا��مـــال، مقــــاي�س �عر�ـــف �ـــ� القـــ�س

  )�سباب وندرة �وان لتخلف( فيھ يقصر أنھ قلت بل ذلك؛ ع�� سكت ثم �وان

 صــــنع�ا كمــــا التماثيــــل يصــــنعوا لــــم الباديــــة �ــــ� �عــــراب أن جــــدال وال �ســــباب ومــــن

 بمطالــب وأخيلــ��م وأذواق�ــم عقــول�م �شــغلوا ولــم فينــوس، بأ�ــ�ا �قــدمون  اليونــان

  �عضاء تمثيل �� ونظر لألجسام دراسة من �ست�بعھ وما الفنون، �ذه

 ا��ــــدث�ن ع�ــــ� �غضــــب لــــم وعــــال وجــــل عــــز هللا أن الســــؤال صــــاحب �ديــــب وليــــذكر

 �ـــمل وأتـــاح وال��اعــة وا��يـــال الفـــن( و�ــ��م أناســـا فــ��م خلـــق بـــل محــدثون، أل��ـــم جميعــا

 الناحيــــة �ــــذه �ــــ� القــــ�س امــــرئ  و�ــــ�ن بيـــ��م مــــا �ســــاوى  فــــإذا). . الطبيعــــة جمــــال يتـــذوقوا

 الفنــــون  مــــذا�ب �ــــ� ا��صــــر ��ــــا يضــــيق ال�ــــ� ز�اداتــــھ بــــل ا��ــــديث العصــــر ز�ــــادة ف�نـــاك

  .و�رقام والعلوم و�ذواق
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  ل��اشية تذييل

   

 ا��مامـات، �ـ� الكـروش ظ�ـرت وقـد �قفـار، وشـيك أو مقفـر الـزوار، قليـل الشـاطئ

 ومراقبو�ـا، الشـواطئ رواد عليـھ اصـط�� الـذي) التقـو�م( عالمـات من عالمة ذلك ف�ان

  ذلــك �ــان إال املشــ�ورة ا��مامــات �ــ� الكــروش ذوات ال�ســاء تظ�ــر فــال
ً
 إقبــال ع�ــ� دلــيال

  الزحــام �ــان إذ. الصــيف وانقضــاء ا��ر�ــف
ً
 فــإذا �جســام، محاســن �ــ� بالتنــافس مغر�ــا

 العبـور  ع�ـ� تج�ـ�ئ  ذلك قبل تكن لم من الظ�ور، ع�� واج��أت افسالتن قل الزحام قل

  �شياء من ���ء ي�ون  أال هللا وق���
ً
  وال النفع �ل نافعا

ً
 محاسـن فمـن. الضـرر  �ل ضارا

 ا��مــــال حاســـة إ�ـــ� ��ــــدي أنـــھ واملرشـــدين الوعــــاظ رأي �ـــ� أضـــراره ك�ــــ�ت الـــذي الشـــاطئ

 و�ــان بالر�اضــة، يتوخونــھ �قــدمون  �ــان غــرض و�ــذا. والرجــال ال�ســاء ســليقة �ــ� و�ب��ــا

 مرانــــــة �ــــــ� والفتيــــــات الفتيــــــان ف��ــــــا ي�بــــــارى  ال�ــــــ� املواســــــم بإقامــــــة يبلغونــــــھ �ســــــ��طيون 

 تحســـ�ن أو ا��ســـد تحســـ�ن �ـــ� ذلـــك �عـــد النفـــع ينحصـــر وال. �وصـــال ومرونـــة �عضـــاء

 فـإن واملعـامالت، و�عمـال و�خـالق �ذ�ـان إ�ـ� �سري  8بل ا��ر�ات، تحس�ن أو الذوق 

 مثـــل يتعـــود أن خليـــق حر�اتـــھ وتوجيـــھ ا��ســـم تركيـــب �ـــ� ا��مـــال مالحظـــة �عـــود الـــذي

 ناحيــــة مــــن ل��ســــد اشــــ��اؤه يقــــل ثــــم والصــــفات، املناقــــب وتقــــدير �مــــور  ف�ــــم �ــــ� ذلــــك

 �عـد سـاعة يـراه ما يألف وألنھ يراه، ما �ل �شت�� أن �ستطيع ال ألنھ ا��يوانية، الغر�زة

  ســاعة
ً
 مقــاي�س ع�ــ� و�عرضــھ والتماثيــل، الصــور  إ�ــ� نظرتــھ إليــھ فينظــر يــوم �عــد و�ومــا

  واللذات الش�وات مقاي�س ع�� �عرضھ وال والتمي��، الف�م

 النــــاظر غر�ــــزة مــــن تث�ــــ� ال عار�ــــة شــــبھ أو عار�ــــة الشــــاطئ ع�ــــ� تبــــدو ال�ــــ� فا��ســــناء

 - حسـناء مائـة يـراه مـا �ـان فـإذا الـدار، شـرفة �ـ� النـوم جلبـاب ال�سـة و�ـ� تث��ه ما �عض

 بـد وال ونزواتـھ، شـ�واتھ جماع �� تنطلق أن غر�زتھ وسع �� فل�س - واحدة فرد يكن ولم

 عــن و�عــراض الطبــع ��ــذا والتطبــع والتمي�ــ� بالنقــد و�كتفــاء التأمــل إ�ــ� �خــالد مــن لــھ

  �جسام إ�� النظر �� وحده الغر�زة حكم
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 مسـألة أن و�عـرف ،�جتمـاع قـوان�ن �ـ� �صـطالح مع�� الناظر �عرف الشاطئ وع��

 عليـھ درجـت بمـا أمـة �ـل �مم ب�ن وتواضع وعادة اصطالح مسألة ت�ون  ما أك�� املال�س

  إليھ الزمن مع وجنحت

 الطر�ـق، ع�ـ� تطـل نافـذة جان�نـا وا�ـ� ا���ومـة دواو�ـن مـن ديوان �� نجلس كنا فقد

) جامـةالبي( يلـ�س رجـل الشـرفات �ـذه إحـدى ع�ـ� فظ�ـر وشـرفات، بيـوت النافذة وأمام

 إال راع�ـ� فمـا الصـغار، قصصـھ إحـدى �ـ� وأصـاب املـاز�ي صـديقنا سـما�ا كما املنامة أو

 غضـــــب �ـــــ� يصـــــيح بـــــھ وإذا أزوره، كنـــــت الـــــذي الكب�ـــــ� املوظـــــف وجـــــھ ع�ـــــ� ��تـــــھ تـــــأفف

 يـدارو��ا وأيـن يل�سو��ا كيف يتعلمون  وال املنامات ل�س يتعلمون  أدب؟ أ�ذا: واشم��از

  �نظار؟ عن

 وتحســن البحــث مع�ــا ي�ــ� ال�ــ� الــدعابات مــن وأ��ــا واجبــة �نــا لدعابــةا أن �ــ� فخطــر

  :فقلت املناقش، ف��ا

 �ـــ� ال�نـــد أ�ـــل مـــن املوظفـــون  يل�ســـ�ا ال�ـــ� واملال�ـــس املنامـــة بـــ�ن عظيمـــا الفـــرق  أتـــرى 

  الوقار؟ إ�� وأد�ى ا��سم ع�� أسبغ �نا السروال أل�س ا���ومة؟ دواو�ن

  فســـكت
ً
: تلعـــثم �ـــ� يقـــول  وراح بـــال، ع�ـــ� لـــھ يخطـــر ال الســـؤال �ـــذا �ـــان �أنمـــا قلـــيال

 املنامــة و�ــذه املصــر��ن، نحــن بي�نــا �عــاب قــد ال�نــد �ــ� يجــوز  ومــا عــادات، النــاس ولكــن(

 وآداب ل�ســ�ا مواضــع �ــ� لنــا قــدوة فلي�ونــوا ف��ــا ��ــم اقتــدينا فــإذا �ور�يــ�ن مال�ــس مــن

  . .) جمل��ا �� عند�م �ز�اء

 ألن املوضـــوع، �ـــذا مثـــل �ـــ� ا��طـــاب وفصـــل ول القـــ مقطـــع ا��قيقـــة �ـــ� جوابـــھ و�ــان

  البيجامــــة �انــــت فــــإذا وتقــــدير، اصــــطالح مســــألة املســــألة
ً
 ال ف�ــــ� والتبــــذل للنــــوم لباســــا

 للمقابلـــة محـــل وال الت�ليـــف، رفـــع مـــن مواضـــع�ا أو الب�ـــت مـــن مواضـــع�ا غ�ـــ� �ـــ� تحســـن

 بـــــالقميص يلقـــــا�ي الـــــذي ال�نـــــدي ألن ا���ومـــــة دواو�ـــــن �ـــــ� ال�نـــــد أ�ـــــل أز�ـــــاء و�ـــــ�ن بي��ـــــا

 ب�يـــاب أو التبـــذل ب�يـــاب يلقـــا�ي أنـــھ أنـــا أعتقـــد وال �عتقـــد ال الواســـع والســـروال الطو�ـــل

 فــارق  وال ومغار��ــا، �رض مشــارق  �ــ� وزي زي  بــ�ن يفصــل الــذي الفــارق  �ــو و�ــذا النــوم،

  و�ز�اء الثياب اعتبار �� سواه
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 مئـات بـ�ن ريظ�ـ ولكنـھ املنامة، �غطيھ ما نصف جسمھ من �غطي ال الكرة العب إن

 مــن غ�ــ� الــزوار مــن لواحــد باملنامــة الظ�ــور  ع�ــ� يقــدر وال الكــرة لعــب ميــدان �ــ� �لــوف

 �ور�يــ�ن �عــض تحــرج مــن بلــغ وقــد الت�ليــف، و��نــھ بيــ��م و�رفعــون  الب�ــت �ــ� �عاشــرونھ

 �نالــك يكــن لــم ولــو �ســتقبال، مال�ــس �غ�ــ� داره �ــ� �ســتقبال ��ــرة إ�ــ� ي�تقــل ال أنــھ

 وحسـب امل�ـان وحسـب الوقـت حسـب اصـطالح مسـألة �ل�ـا فاملسـألة,  ئر�نالزا من أحد

  الس�ان

 يجــز ولــم �العـار��ن، ا��مــام شـاطئ ع�ــ� واملـرأة الرجــل يم�ـ�� أن جــاز �ـذا أجــل ومـن

 عـــــرض إ�ـــــ� ا��الـــــة ��ـــــذه الســـــلم يصـــــعدا أن الســـــابلة عـــــرف أو الشـــــرطة عـــــرف �ـــــ� ل�مـــــا

 مســتحم�ن، غ�ــ� أو مســتحم�ن ارةالنظــ مــن باملئــات حــافال الشــاطئ ي�ــون  ولقــد. الطر�ــق

 الــذي �ــو وحــده �صــطالح ولكــن ال��ظــة، تلــك �ــ� واحــد عــابر مــن خلــوا الطر�ــق و��ــون 

  �ناك يج��ه ما �نا يمنع

 أو تفصــيلھ مســألة وال شــ�لھ مســألة وال) القمــاش( طــول  مســألة إذن املســألة ل�ســت

 الـــذي املع�ـــ� لةمســـأ أســـلفنا كمـــا ولك��ـــا يخفيـــھ، الـــذي ا��انـــب أو يبديـــھ الـــذي ا��انـــب

 فيـھ �غلـب الـذي اليـوم يـأ�ي ثم ومن. و�وحيھ يبعثھ الذي والشعور  الناظر روع �� يوقعھ

 ع�ــــــ� نحكمــــــھ الــــــذي ا��كــــــم وطــــــأة وتخــــــف امل��ــــــور، �صــــــطالح ع�ــــــ� املتبــــــع �صــــــطالح

  قديم وشعور  سابق مع�� عن صادرون ونحن واملستحمات املستحم�ن

 ت�ـــو�ن ع�ـــ� �رادة ســـلطان معـــھ عـــرفو� جميعـــھ �ـــذا ��ســـان �عـــرف الشـــاطئ ع�ـــ�

  �ذواق وت�و�ن �عضاء،

 �ـذا وع�ـ� الصـقل �ـذا ع�ـ� ر�ـب وال �ل�ـا تولـد لم �ناك ترى  ال�� ا��سان فاألجسام

 إال إليـــھ وصـــلت مـــا إ�ـــ� تصـــل ولـــم عـــام�ن، أو عـــام قبـــل كـــذلك تكـــن لـــم ولعل�ـــا ال�نـــدام،

  �عمال سائر �� والعالج ا��ركة �� والعالج الغذاء �� العالج بفعل

 حـــ�ن ا��مـــال لشـــعور  م�ـــ�رة �رادة أن ونف�ـــم �رادة، ســـلطان نف�ـــم املثابـــة و��ـــذه

  والعادات والفرائض العقائد لشعور  ������ا �ستع���
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 مشـــ��يات أمام�ـــا وتنظـــر والراحـــة القـــوت نفســـ�ا تحـــرم ال�ـــ� اللعـــوب ا��ســـناء ف�ـــذه

  الطب�ـب يـد وع�� ساعات، ا��الق يد ع�� وتص�� تقر��ا، فال املائدة ع�� الطعام
ً
 شـ�ورا

  رمضان؟ ش�ر �� �ذا �عض أو �ذا �ل من تطيق كم - وسنوات

 أن الــــدين عل��ــــا وفــــرض مســــيحية �انــــت إن �ــــذا �عــــض أو �ــــذا �ــــل مــــن تطيــــق وكــــم

  �يام؟ �عض �� و�سماك ال��وم تجت�ب

  إن ل�ـــا قيـــل إن �ـــذا �عـــض أو �ـــذا �ـــل مـــن تطيـــق كـــم بـــل
ً
 يوجـــب ا��يـــاة ع�ـــ� خطـــرا

  و�ز�اء؟ املسا�ر أح�ام غ�� ع�� الكساء ��ذا التدثر أو الطعام �ذا عن الصيام عل��ا
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  ختام

   

 خالصــتھ و�انــت ا��مــال، صــفات �ــ� مــذ�ب مــن نــراه مــا فأجملنــا ثمــ�ن بقنطــار بــدأنا

 فيــھ عضـو �ـل يحمـل الـذي و�ـو فضـول، بـھ لـ�س الـذي ا��سـم �ـو ا��ميـل ا��سـم أن

 فيــھ الفضــول  مقيــاس ي�ــون  الــذي و�ــو ســواه، ع�ــ� العــ�ن مشــ�د �ــ� محمــول  غ�ــ� نفســھ

 مــــن قر��ــــا وحيــــوان حيــــوان و�ــــ�ن وعضــــو عضــــو بــــ�ن الوظيفــــة ومقيــــاس الوظيفــــة، أداء

  معـان ومقيـاس وأجسـام أعضاء مقياس و�ذا والضرورة القيد من و�عد�ا ا��ر�ة
ً
 أيضـا

  . وأرواح وأف�ار

 والفكــر ا��ميــل وا��لـق ميــلا�� والشــعر ا��ميلـة ال�لمــة �عــرف املقيـاس ��ــذا ننـاإف

  ي�ـــون  فلـــن,  ا��ميـــل
ً
 فكـــر أو طائـــل، غ�ـــ� �ـــ� فضـــفاض زائـــد ف�ـــو فضـــول  بـــھ فكـــر جمـــيال

 ��ـــز فيـــھ يظ�ـــر فكـــر أو نفســـھ، ع�ـــ� بمحمـــول  ولـــ�س غ�ـــ�ه إ�ـــ� مفتقـــر ف�ـــو قصـــور  فيـــھ

  الضرورات وعسف التقييد

 �واتوال�ــ الشــ�وات عــالم مــن �جســام يخــرج ا��مــال إن قلنــا حــ�ن أردنــاه مــا وذلــك

ـــــ� تنفـــــذ ال�ـــــ� العـــــ�ن وأن و�رواح، املعـــــا�ي عـــــالم إ�ـــــ�  إ�ـــــ� تنظـــــر كمـــــا إليـــــھ تنظـــــر لبابـــــھ إ�

 �عبـــــث أن اتفــــق فـــــإذا �افــــة؛ الوجـــــود نظــــام �ـــــ� الشــــا�عة �صـــــول  وإ�ــــ� العليـــــا، ا��قــــائق

 جميلـــة أل��ـــا �ســـرق�ا ال: نف�ســـة جـــو�رة الســـارق  �ســـرق  أن يتفـــق فكمـــا با��مـــال العابــث

  !والسوء السوق، ذ�نھ �� �ستحضر ألنھ �سرق�ا ولكنھ ا��مال، يحب و�و

 تــذييل، إ�ــ� حاشــية إ�ــ� تفر�ــع مــن امل��قــات تالحقــت ثــم الــذ�ب، بقيــة إ�ــ� رجعنــا ثــم

 �ســكندر�ة إ�ــ� أســبوع �ــل �ــ� الســفرات وختــام الصــيف ختــام بــھ و�ــان ا��تــام، �ــذا إ�ــ�

 والبقـــاع اكن�مـــ �ـــ� �صـــدقاء عرفـــت منـــذ القديمـــة صـــديق�� ال�ـــ�راء جـــوار إ�ـــ� أكتبـــھ

 وال �ســــكندر�ة، مينــــاء عنــــد العظيمــــة القــــدر فــــوران �أ��ــــا �مــــواج أســــمع فــــال وأصــــ��

 أســمع وال مطــروح، مر�ــ�� مينــاء عنــد رت�ــب اطــراد �ــ� النــائم غطــيط �أ��ــا �مــواج أســمع

 بــــل �ــــ�يج، وال لــــھ �ــــدير فــــال الســــلوم، مينــــاء عنــــد ا��ــــالم الود�ــــع املــــارد �أ��ــــا �مــــواج

  قر�ر صفاء ساعة �� لالني كس�ون  س�ون 
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 و�ــ� ســمع�ا لل�ــ�راء عشــرتھ طالــت ومــن ال�ــ�راء، أســمع ولك�ــ� �مــواج أســمع ال

 �ـــ� �لـــھ ذلـــك و��ـــص بأســـماع، تحفـــل ال و�ـــ� وســـمع�ا ت�ـــ�ب، و�ـــ� وســـمع�ا �ســـكت،

 �زمــــان ألن �زمــــان؟ �غالــــب ال�ــــ� القــــوة أو �ســــتخفاف أو القناعــــة و�ــــ� واحــــدة، �لمــــة

 قـــوة مـــن أو واحـــد زمـــان قـــوة مـــن يبلـــغ فمـــاذا �غي�ـــ� يكـــن لـــم إذافـــ. . . التغي�ـــ� ع�ـــ� تقـــوى 

 فلمـــاذا العــرض إال م��ــا يمــس وال ا��قيقــة م��ــا �غ�ــ� ال التغي�ــ� �ــان وإذا �زمــان، جميــع

  ال��راء؟ تباليھ

 كيـف وتر�نـا الـدنيا أجـزاء ��ـا تتصل كث��ة �� فإذا �سكندر�ة صور  أعرض ورجعت

 واحــــد زي  يحكمــــھ اليــــوم فالعــــالم,  والتوحيــــد ماثــــلالت إ�ــــ� يــــؤول وكيــــف العــــالم ي�شــــعب

 شــواطئ �ــ� تبصــره كمــا الصــ�ن، شــواطئ �ــ� وتبصــره ا��ديثــة، القــارة شــواطئ �ــ� تبصــره

 مـــا �ـــل �ـــذا أو,  ظلمـــات اليـــوم فيـــھ لـــ�س الـــذي الظلمـــات، بحـــر شـــواطئ و�ـــ� الـــروم بحـــر

 ألشــــنع اعةالســــ �ــــذه �ــــ� املســــتعد املتنابــــذ العــــالم أجــــزاء بــــ�ن وتوحيــــد تماثــــل مــــن �نالـــك

  �مور  من كث�� �� و�وضاع املثل ب�ن تقارب �نالك بل. كال ا��روب

 بالســــــيادة �ســــــمونھ فيمــــــا ا��صــــــائص أخــــــص قبــــــل مــــــن �انــــــت ال�ــــــ� العملــــــة �نالــــــك

  ا���ومات ش�� ب�ن و�تفاق التفا�م موضع اليوم فأصبحت القومية

  امل�ر�ات إ�� دراتا�� إ�� الرق  من الدول  ب�ن بمنع�ا والتوا��� ا��ظورات و�نالك

 وتقر�ـــر عـــدد�ا لتقر�ـــر حـــ�ن إ�ـــ� حـــ�ن مـــن تنعقـــد ال�ـــ� واملـــؤتمرات ا��يـــوش و�نالـــك

  وإجماع وفاق عن �سفر لم وإن نظام�ا، وتقر�ر سالح�ا

 �عــــد �رض جوانــــب عمــــت إال م�ــــان �ــــ� تنفجــــر أن يتــــأ�ى ال ال�ــــ� ا��ــــرب �نالــــك بــــل

  أسابيع بضعة

 إ�ـــ� كـــذلك مـــاض أنـــھ ا��قيقـــة �ـــذه ينفـــي وال والوحـــدة، التماثـــل إ�ـــ� يم�ـــ�� فالعـــالم

 كمــــا ا��يــــف جان��ــــا �ــــ� و�جلو�ــــا ليؤكــــد�ا �ــــذا إن بــــل والنكبــــات، الشــــرور �ــــ� الوحــــدة

  ا��بوب وجان��ا املأمون، جان��ا �� يجلو�ا
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 ل�ــا يأ�ــ�� أخــرى  حقيقــة مع�ــا لنــا وتكشــف ا��قيقــة �ــذه لنــا تكشــف الشــاطئ أز�ــاء

 واملالعـب املال�ـ� وأ��اب واملغنون  الراقصون  نيك لم أو,  كث��ون ��ا و�غتبط كث��ون

  القر�بة؟ �جيال �� ��سانية ا��ماعة نفاية

 يم�ــــ� الــــذي ذا ومــــن و�داب؟ �ز�ــــاء النــــاس ع�ــــ� يفــــرض الــــذي ذا مــــن اليــــوم فــــأنظر

  !ي�بذون؟ وما �ش��ون  ما عل��م

  !اليوم ا��تمع وسادة باألمس ا��تمع نفاية �م إ��م

  م�ان �ل و�� ف��ا �بيض الستار وفتيات �وليود فتيان إ��م

 ذلـــك ع�ـــ� املمـــثالت مظ�ـــر �ـــ� ظ�ور�ـــا مـــن ت��ـــل ال�ـــ� الســـيدة تلـــك اليـــوم �ـــ� فـــأين

  الستار؟

  ينقلــــــب ا��تمــــــع أن إال ذلــــــك مع�ــــــ� ومــــــا
ً
 �ــــــذا ع�ــــــ� �ســــــتقر ال ثــــــم عقــــــب ع�ــــــ� رأســــــا

  �نقالب؟

 لدوليــــةا السياســــة عــــالم �ــــ� أخــــرى  حقيقــــة و�ــــ�ن ا��قيقــــة �ــــذه بــــ�ن مــــا �عيــــد و�ــــل

  مستط��؟ وشرر  نذير من و�سمع �ش�د فيما �ن و�سمع�ا �ش�د�ا

 و�قـودون  الـدول  �سوسـون  أصـبحوا قد ا��تمع نفايات أن إال اليوم ا��رب مع�� ما

  وتحطيم؟ وعنت وجور  غلظة من النفايات بھ يؤمن بما إال يؤمنون  وال الشعوب

  م�ــ�� فيمــا النفايــات �ــذه ع�ــ� ا���ــر �ــان لــ�ن
ً
 ســياد��ا أن الســاعة رأينــا لقــد ظلمــا

 خ�ــــ� الــــزمن ومصــــفاة املــــذاق، كر�ــــھ مــــز�ج و�نصــــاف الظلــــم ف��ــــا بــــل بأنصــــاف، ل�ســــت

  . .�ناة من وال ال��لة من �مر آخر الزمن ع�� خوف وال وال��و�ق، بالتصفية كفيل

 معــــارض مــــن مقســـمة صــــفحات �أ��ــــا �ســـكندر�ة مــــن خلــــدي �ـــ� بقيــــت كث�ــــ�ة صـــور 

  ر�خوالتا وا��ياة الفن

 واحـــــدة صـــــورة بالبقـــــاء وأوال�ـــــا إبقا��ـــــا مـــــن وســـــي�ون  البقـــــاء، ل�ـــــا قـــــدر مـــــا وســـــ�بقى

 الــذي) بيجــو( صــديقي �ــو وذلــك الوفــاء، لــھ و�حــق الوفــاء �عــرف أليــف ضــعيف ��لــوق 

 مــا النــاس ��ــا ألصــق ال�ــ� فصــيلتھ باســم أذكــره وال صــديقي ألدعــوه وأ�ــي. �نــاك فقــدناه
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 ا��لوقــــات أج�ـــل أ��ـــم تــــار�خ�م �ـــ� أث�تـــوا قــــد النـــاس فـــإن و�ــــوان، مســـبة مـــن ألصـــقوه

جــل مــن فكــم. . . التحق�ــ� بصــناعة كــذلك وأج�ل�ــا التبجيــل بصــناعة  لــھ حــق وال بيــ��م مبَّ

  !العصا من أك�� ��

قر من وكم   !و�حتقار باالزدراء كظلمھ الدنيا �� ظلم وال بي��م محَّ

 الشـديد، الصـيف أشـ�ر ثالثـة النـواب مجلس �� العمل من سأخلو أن�� أقدر وكنت

 لتـأليف �نـاك وأفـرغ السـلوم، �ـ� أو مطـروح مر�ـ�� �� وال��راء و�البحر بنف��� فأخلو

  كتا�ي

 �قــــدم�ن وأبنا��ـــا ال�ـــ�راء عـــن والوقـــا�ع �خبـــار مـــن جمعـــت مـــا لـــھ جمعـــت الـــذي

  وا��دث�ن

  أق��� أن أزمعت ا��لسات تواصلت فلما
ً
  القـا�رة �ـ� أياما

ً
 مـن �سـكندر�ة �ـ� وأيامـا

 اصــطحابھ ع�ــ� عزمــت وال الثانيــة �ــ� وال �و�ــ� الرحلــة �ــ� بيجــو أ�ــ�ب ولــم ســبوع،أ �ــل

  أسبوع �ل إليھ أعود وأن القا�رة �� مقامي أيام أراه بأن اكتفاء الصيف، أش�ر بقية

 و�لمـا �سـكندر�ة إ�ـ� ذ�بـت �لمـا مصـاحبتھ ع�ـ� أرغم�ـ� الو�� �م�ن ا��لوق  ولكن

  وزاده الثانيــة، الرحلــة �ــ� واحــدة صــومة الطعــام عــن صــام ألنــھ م��ــا، رجعــت
ً
 ع�ــ� إصــرارا

 قـــراء �عرفـــھ الـــذي القــديم طا�ينـــا حمـــزة أحمــد الشـــيخ كفالـــة �ـــ� ن��كــھ كنـــا أننـــا الصــيام

  )والقيود السدود عالم ��( كتا�ي

 و�عتقـــد والوضـــوء الصـــالة يك�ـــ� رجـــل القـــراء أولئـــك علـــم كمـــا حمـــزة أحمـــد والشـــيخ

  أشبار مسافة �ع� إال يقر��ا فال الكالب نجاسة

 أحمـد الشـيخ مـن النفـور  تبـ�ن أن إال �و ما �حساس مفرط حساس مخلوق  و�يجو

 شــيخ يــا: (نادينــا وزجــره تخو�فــھ �عمــدنا إذا فكنــا. وأق�ــ�� أشــد أو مثلــھ بنفــور  قابلــھ ح�ــ�

 أيقــن إذا إال مكمنــھ مــن يخــرج ال ثــم ســر�ر، أو كر�ــ�� أقــرب تحــت بيجــو فــإذا). . . أحمــد

  �عيد جد �عيد، زةحم أحمد الشيخ أن

 غيابنـــــا �ـــــ� الصـــــيام عـــــن بالعـــــدول  إقناعـــــھ واســـــتحال بي��مـــــا التوفيـــــق اســـــتحال فلمـــــا

 مــن يزاملنــا واصــبح و�يــاب، بالــذ�اب املعــروف�ن ا��ديــد الســكة ر�ــاب مــن بيجــو أصــبح
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 �ــ� نــوادر لــھ وشــاعت أســبوع، �ــل القــا�رة إ�ــ� �ســكندر�ة ومــن �ســكندر�ة إ�ــ� القــا�رة

  . . .وج�� تار�خ م��ا يتألف لھ، املوظف�ن ومعاكسة للموظف�ن معاكستھ

  �ـان الـذي �ليم املرض ذلك �سكندر�ة �� أصابھ ثم
ً
 عالجـھ واستع�ـ�� ف��ـا فاشـيا

 �مـل أن وعلمـت السـفر، مشـقة مـن عليھ مخافة مرضھ �� فلزمتھ ا��يوان، أطباء ع��

  أجد لم ولك�� ضعيف، شفائھ ��
ً
  فيھ و�را�ي أراه الذي امل�ان من بإيوائھ أو�� م�انا

 ي�ــاد وخــدش ��ر�ــي بــاب ع�ــ� ��م�مــة إذا وال��ـو�م اليقظــة بــ�ن يــوم ظ��ــ�ة لفــي وإ�ـي

  املســــك�ن ا��لـــوق  فرأيــــت البــــاب ففتحــــت يبـــ�ن، ال
ً
 بج�ــــد رأســــھ إ�ــــ� يرفــــع ركنـــھ �ــــ� قا�عــــا

 مــن إ�ســانية أو حيوانيــة عــ�ن نظــرة تجمعــھ مــا �ــل ف��ــا جمــع قــد نظــرة إ�ــ� و�نظــر ثقيــل،

 ع�ـــ� فتحامـــل املـــوت وطـــأة املســـك�ن أحـــس: و�ســـتغفار و�ســـ�نجاد ســـتعطاف�  معـــا�ي

 ســـمعتھ ح�ـــ� البـــاب يخـــدش �نـــاك وجلـــس ��ر�ـــي، بـــاب إ�ـــ� ��رتـــھ مـــن وخطـــا نفســـھ،

 عـــن بحثنـــا ولكنـــا أحـــد، يـــوم اليـــوم �ـــان والســـ�وت النظـــر ع�ـــ� يز�ـــد ال و�ـــو لـــھ، وفتحـــت

 �ــ�بھ يفــارق  أن �ســانية� مروءتــھ لــھ شــاءت وقــد وجــدناه، ح�ــ� مظنــة �ــل �ــ� الطب�ــب

 �علــق الــذي مر�ضــھ عــن وتخفيــف ترفيــھ مــن �ســتطيع مــا ليعمــل الر�اضــة ســاعة �ــ� وآلــھ

 ولكنــــھ ومداعباتـــھ، وأالعيبـــھ ذ�ائـــھ مـــن عالجـــھ أثنــــاء آ�ســـھ مـــا لفـــرط عليـــھ، وعطـــف بـــھ

  س�ت�ن من أك�� يصاح��ا لم ال�� الدنيا �ذه يفارق  و�يجو امل��ل  إ�� وصل

 احســـب�� ال ولك�ـــ� يـــزول، مـــا م��ـــا وســـ��ول يبقـــى، مـــا در�ة�ســـكن صـــور  مـــن ســـ�بقى

 هللا، خلق�ـــا عـــ�ن تقولـــھ مـــا �ـــل ��ـــا يقـــول  املتخـــاذل ا��لـــوق  ذلـــك نظـــرة حي�ـــت مـــا أ��ـــ��

 وال أقلق�ـــ� أنـــھ �علـــم �أنـــھ واســـتغفار، اســـ�نجاد مـــن بليـــغ فـــم بـــھ ينطـــق مـــا �ـــل و�ودع�ـــا

  فيھ �ان ما يحسب
ً
  عـذرا

ً
 علـم حياتـھ �ـ� مـرة املنظـر �ـذا شـ�د ومـن. صـديق إلقـالق �افيـا

  النـاس أقـل ف�ـو ذلك �علم لم فأن ي����، ال أنھ
ً
 البعـد ألن ��سـانية، ا��الئـق مـن حظـا

  املـــــرء يجعـــــل ال ا��يـــــوان ع�ـــــ� العطـــــف مـــــن
ً
 غايـــــة منـــــھ يقر�ـــــھ بـــــل ا��يـــــوان، مـــــن �عيـــــدا

  التقر�ب
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  أو�� بھ نحن الصقر

   

  التقر�ب ع�� �امل عام قبل) الرسالة( �� كت�نا
ً
) مازار�ـك( ا��ـاكم ا��كيم عن مقاال

  :يأ�ي بما ختمناه والسلواق ال�شك بالد �� ا��م�ور�ة رئ�س

 مـــن �ســـلم لـــن الفيلســـوف أن: أول�ـــا. تنفـــذ ال ودروس تنق�ـــ�� ال ع�ـــ�ة الرجـــل ســـ��ة(

 املظــــالم قضــــايا �ــــ� الطو�ــــل ا���ــــاد وأســــلف ا���ــــ� أضــــمر ولــــو والسياســــة ا��كــــم لوثــــة

 وأديانـــھ ولغاتـــھ أجناســـھ تختلـــف وطـــن �ـــ� �ســـلم ال الديمقراطيـــة أن: وثان��مـــا. والشـــ�ايا

 فر�ــــق �ــــل ف��ــــا �ســــتقل ال�ــــ� املتحــــدة الواليــــات أســــاس ع�ــــ� إال فيــــھ ا��ضــــارة وطبقــــات

 غـيال العظ�ـ� ا��ـرب قبـل �انـت كما تزال ال الوسطى أور�ا أن: وثال��ا. وال�شر�ع با��كم

 ل�ـا تـؤمن ال حـرب إ�ـ� أخـرى  مـرة بالعـالم يندفع أن و�وشك �حقاد ضواري  فيھ تصطرع

 ال وتقــو�ض نقــص مــن �عاور�ــا ومــا خيبــة، مــن الديمقراطيــة انتــاب مــا ع�ــ� وإننــا. عاقبــة

 �ــــ� ا��كــــم ومــــآل ��ســــان، ب�ــــ� ومعقــــل الســــالم ك�ــــف �ــــ� بأ��ــــا وثيــــق إيمــــان ع�ــــ� تــــزال

  .قر�ب مستقبل �� النصر ل�ا ���ل لم إن البعيد املستقبل

 و�ر�طانيـــــا الدكتاتور�ـــــة؛ الـــــدول  تبغ��ـــــا كمــــا ا��ـــــرب �ـــــ�تب ال الديمقراطيـــــة فالــــدول (

 مــن يخ�ــ�� كمــا العــالم ســالم ع�ــ� م��ــا يخ�ــ�� ال املتحــدة، والواليــات وفر�ســا، العظ�ــ�،

  )الروسية وا��م�ور�ات واليابان وأملانيا، إيطاليا،

  أن لنـا تث�ـت وا��ـوادث العـام ودار مازار�ـك، وفـاة أثر ع�� املقال �ذا كت�نا
ً
 مـن كث�ـ�ا

 وقبـــل أوا��ـــا �ـــ� ل�ـــا نك�ـــ�ث) محليـــة( مســـائل �أ��ـــا إليـــھ ننظـــر أن خليـــق �ور�يـــة ملســـائلا

 لـو ال�شـكية ا��م�ور�ـة أن ا��ـوادث لنـا نث�ت ثم للقا��ا، دائمة أ�بة ع�� لنصبح أوا��ا

  ذلــك ل�ــان الصــغ��ة شــعو��ا بــ�ن املتحــدة الواليــات نظــام �عمــيم إ�ــ� بــادرت
ً
 وإن ل�ــا، خ�ــ�ا

 وج�ـــات لتعـــدد الوج�ـــة، �ـــذه �ـــ� تنحصـــر �خ�ـــ�ة الدوليـــة �زمـــة ســـبابأ أن نظـــن ال كنـــا

  عامة الدولية املسائل

 ا��يــــــــاة ل�ــــــــا ونــــــــود مازار�ــــــــك الفيلســــــــوف بــــــــالد ع�ــــــــ� بــــــــالعطف �شــــــــعر لــــــــم أدري  وال

 �ــــ�) ���صــــت( وأ��ــــا مازار�ــــك الفيلســــوف بــــالد �ــــ� أ��ــــا �ول  الســــ�ب فلعــــل والســــالمة؟
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 النـاس معرفـة وا��كمـة �دب عـالم �ـ� معـروف رو�ثـ العمـل محمود رفيع إ�سا�ي مثال

  والكفاح و�دارة السياسة عالم �� بھ

  ولعــــل
ً
 ال�ـــــ� �ســـــباب ��ــــا و�ع�ـــــ� الــــرا��، الوجيـــــھ الســـــ�ب ذلــــك ترفـــــد أخــــرى  أســـــبابا

 يطيــق، مــا فــوق  �عبــاء مــن يحمــل صــبور  مجا�ــد صــغ�� شــعب �ــل ع�ــ� العطــف توجــب

 إ�ـــ� ��ـــا و�م�ـــ�� يروضـــ�ا ح�ـــ� وا��يلـــة ا��ول بـــ �عا���ـــا وال �عبـــاء بتلـــك يـــرزح ال ولكنـــھ

  وا��مال والثقافة ا��ر�ة غاية أل��ا الغايات، أشرف و�� القصوى  غايتھ

 والقـــــوة ا��ر�ـــــة ســـــ�يل �ـــــ� ا��ســـــن ا���ـــــاد أمثلـــــة مـــــن جميـــــل مثـــــل مازار�ـــــك شـــــعب

 ا��نــــــوع إ�ــــــ� يــــــركن ولــــــم �س�ســــــلم فلــــــم ســــــلطانھ النمســــــاو�ة الدولــــــة ســــــلبتھ وا��مــــــال،

 ج�ـاده يقصـر فلـم الضـيم رفـع �ـ� جا�ـد ألنـھ ذلـك مـن وأكـرم أنبـل �و ام وصنع وامل�انة،

 بـ�ن فأشـاعھ التعلـيم إ�ـ� عمـد بـل و�نتقـام، الغيلـة وحوادث واملشاغبات املؤامرات ع��

 لـم ثـم. بالد�ـا مـن محو�ـا �ـ� القو�ـة الشـعوب تف�ـ� أن قبـل محـوا �ميـة محـا ح�ـ� أبنائھ

 للشــعوب وا��ر�ــة الغلبــة وحــد�ما تكفــالن ال ةوالقــراء الكتابــة أن أدرك ح�ــ� ذلــك يكفــھ

  التعلـــــيم �شـــــر �ـــــ� ســـــعيھ إ�ـــــ� فأضـــــاف الضـــــعيفة،
ً
 بمعنا�ـــــا الفتـــــوة �شـــــر �ـــــ� آخـــــر ســـــعيا

 شــ�م ا��ســم شــ�م الــنفس شــ�م ��ســان ي�ــون  أن عرفنــا �ــ� �صــيل ومعنا�ــا �صــيل،

  الذوق 
ً
  ةا��يا لدوا�� واستجابتھ وذوقھ ��سان بأدب و�حسن يجمل ما إ�� سر�عا

 �ــذا عنــوان �ــ� وقلنــا) الصــ�ل( باســم أور�ــا �ــ� شــاعت ال�ــ�) الصــقر( حركــة �ــ� تلــك

 السـالف أمـم أخذتـھ عر�ـي ال�لمـة أصل أن نر�� ألننا غ��نا، من ��ا أو�� نحن إننا املقال

 غلبـــة يــوم العــرب ســادات مــن قــديما والفروســية الصــيد �علمــوا إذ �ســيو�ة ج����ــا مــن

 عنــد�م م�ــ�فا الصــقر اســم فأصــبح املغــول، بــالد وموتخــ آســيا أواســط ع�ــ� ســلطا��م

  والسلواق ال�شك أم�� �� الك��ى  الر�اضية ا��ركة عنوان و�و) الص�ل( باسم

 �ـــ� �غر�ـــق بــالد زار أنـــھ إليـــھ أوحا�ــا العظـــيم) ت�ـــ�ش( �ــو املباركـــة ا��ركـــة �ــذه رأس

 الفتــوة ��مــال نالغــابرو  �غر�ــق أقام�ــا ال�ــ� العليــا املثــل فراعتــھ املا�ــ�� القــرن  أواســط

 مـــن الـــنفس ��ضــة عـــن أمتـــھ �غ�ــ� ال والقـــراءة الكتابـــة ��ضــة أن وعلـــم الت�ـــو�ن، و�ــ�ة

 إ��ـاض ع�ـ� الصـادقة النيـة فـأجمع الشـعور، و�شاط الذوق  وثقافة البدن ر�اضة طر�ق

 لتــــدر�ب الكب�ــــ�ة فــــالفرق  الصــــغ��ة الفــــرق  لتنظــــيم عدتــــھ وأعــــد الطر�ــــق، �ــــذا �ــــ� قومــــھ
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 بــذلك �ع�ــ� ومــا الســبع�ن، �عــد ومــا الســبع�ن ســن إ�ــ� الطفولــة ســن مــن وال�ســاء الرجــال

 مـــن لعضـــو ي�ـــ�ك فـــال �ســـتطاع، مثـــال وأصـــ�� أ�ـــ� ع�ـــ� ا��ســـم يجعـــل أن إال التـــدر�ب

 ال�ــــ�ة بــــ�ن جــــامع نمــــط ع�ــــ� اســــتوفا�ا إال بلوغ�ــــا �ســــتطيع كمــــال مــــن بقيــــة �عضــــاء

 جســـدية ر�اضـــة أ��ـــا الر�اضـــية فلســـفتھ بـــھ ن��ـــص مـــا وأوجـــز. وا��مـــال وال�ســـق والقـــوة

 والـــــوزن الرشـــــاقة ��ـــــا تقـــــرن  بـــــل ا��ثمانيـــــة ا��ركـــــة ســـــ�ولة ع�ـــــ� تقصـــــر ال موســـــيقية،

  والتنغيم

 ع�ــــ� فلمــــا �وطــــان، ســــ�يل �ــــ� ا��ا�ــــدين قــــدوة يومئــــذ �يطــــا��) غار�بالــــدي( و�ــــان

 ل�ــا وجعـل ا��ديـدة للفــرق ) �حمـر القمـيص( �سـتع�� أن راقــھ �يطاليـة بـالبالد) ت�ـ�ش(

 الر�اضـية ا��ركـة �ـذه بـھ عرفـت الـذي الص�ل أو اسم �نا فمن صقر ر�شة عل��ا قبعة

  والسلواق ال�شك بلغة) الصقر( لفظ و�و الك��ى،

 السـت�ن �ـ� رجل عن رواية) �ور�ية الديار إ�� ينظر شاب( كتابھ �� يونج رو�رت قال

  :ب��اغ ميدا��ا �� �شا�د�ا و�و ا��ركة يصف

. . . الليــل أثنــاء الر�ا�ــ�� تــدر���م و�تلقــون  ��ــارا ملعاشــ�م يتصــرفون  �عضــاء معظــم(

 ل�ــم ي�ــون  أن ي�ب�ــ� الديمقراطيــة بــأن نــؤمن ألننــا ا���ــ�ف�ن الر�اضــي�ن إ�ــ� بنــا حاجــة وال

 لتجميـــــــل وقـــــــ��م مـــــــن جـــــــزءا وطواعيـــــــة اختيـــــــارا يبـــــــذلوا أن الديمقراطيـــــــة العقيـــــــدة مـــــــن

  )ا��سدية أحوال�م

 جيـــوب ع�ـــ� قائمـــة �ـــ� فـــإذا ا��ركـــة �ع�ـــ �نفـــاق مـــوارد بيـــان إ�ـــ� ال�اتـــب واســـتطرد

 �ـــ��ء ف�ـــ� ا���ومـــة معونـــة أمـــا إل��ـــا، منـــتم �ـــل يؤديـــھ الـــذي ال�ســـ�� والقســـط أعضـــا��ا

 ع�ـــ� واشـــتداد�ا املاليـــة �زمـــة لتفـــاقم تبعـــا عـــام �عـــد عامـــا تـــنقص ذلـــك مـــع و�ـــ� طـــارئ 

  و�مة ا���ومة �ا�ل

 املا�ــ��، يوليــھ شــ�ر �ــ�) الصــ�ل( عــرض يصــف املشــ�ور  ال�اتــب ســ�يد و�ك�ــام وقــال

  وعشر�ن ثمانية منظر يأخذه ال جندي أي: (خالصتھ
ً
 �شـداء ��ـ�اء الشبان من ألفا

  وأر�عــــ�ن خمســــة مســــاحتھ تبلــــغ الــــذي مازار�ــــك ميــــدان �ــــ� يمشــــون 
ً
 إ�ــــ� فيتفرقــــون  فــــدانا

  أمـــــاك��م
ً
 التــــــدر�ب ي�ت�ـــــ� ثـــــم ســـــاعة، ر�ـــــع خـــــالل �ــــــ� �يقـــــا�� التـــــدر�ب البتـــــداء جميعـــــا

  ثمـان�ن أخـرى  كرة فينصرفون 
ً
. دقيقـة عشـرة اثن�ـ� خـالل واحـد صـف �ـ� سـت�ن �ـل صـفا
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  وأر�عــــ�ن خمســــة �ع�ــــ� أن مــــنظم جــــ�ش اســــتطاعة �ــــ� ألشــــك وإن�ــــ�
ً
  جيئــــة فــــدانا

ً
 وذ�و�ــــا

 
ً
 ال�سـاء أمـا. وال��لـة �رتبـاك مـن �ـ��ء فيـھ يقع أن دون  دقيقة وعشر�ن سبع �� وتدر�با

  عشــــر ســــتة و�لغــــن الرجــــال قبــــل تــــدر���ن أديــــن وقــــد
ً
 عــــ ألفــــا

ً
 �ــــ� الرجــــال ضــــارعن فقــــد دا

  )والنظام ال�شاط

  رأينــا وقــد إل��ــا، وأحــوج ��ــا أو�ــ� نحــن �ــذه الصــقر حركــة
ً
 إصــالحية( �ــ� م��ــا نموذجــا

 �طفــال مــن املئــات يــراض كيــف فرأينــا ال�ــ�ون، مصــ��ة عل��ــا �شــرف ال�ــ�) �حــداث

 أن وعلمنــا اء،�د أثنـاء معلــم قيـادة �غ�ــ� واحـد وقـت �ــ� �يقاعيـة ا��ركــة ع�ـ� والصـ�ية

 مصــــ��ة بذلتــــھ الــــذي ا���ــــد يبــــذل لــــن �ســــتطاعة �ــــل مســــتطاع ا��ركــــة �ــــذه �عمــــيم

  مجرم�ن �سم��م أطفال تدر�ب �� ال��ون 

 و�ـ� كـذلك �ـ� بـل �وطـان، يحمـون  جنـود دفـاع إ��ـا الصـقر؟ حركـة إ�ـ� حاجتنـا وما

  أشد �� كث��ة آفات لدفاع حياة عدة ذلك فوق 
ً
  �عداء غارات من خطرا

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



190 
 

  العر�ي �دب إحياء

   

 املعــــارف وز�ـــر باشـــا �ي�ــــل حســـ�ن دمحم املعـــا�� صــــاحب أن اليوميـــة ال�ـــ�ف �شـــرت

 العر�ــــــي �دب كتــــــب �عــــــث إ�ــــــ� ترمــــــي ال�ــــــ� املشــــــروعات مــــــن طائفــــــة بدراســــــة �ن �ع�ــــــ�(

 وإن �دب، ومر�ـــــــدي الطــــــالب ذوق  مــــــن يقــــــرب عصــــــري  أســــــلوب �ــــــ� وصــــــوغ�ا القــــــديم،

 فائــــدة وف��ــــا املصــــري  بــــاألدب تتصــــل ال�ــــ� ا���ولــــة ا��طوطــــات ر�شــــ �ــــ� تفكــــر الــــوزارة

  )للطالب

 النافعــة، الوج�ــة �ــذه املعــارف وزارة وجــھ إذا صــ�يع خ�ــ� ليصــنع �ديــب الــوز�ر وإن

 عل��ـا ال�ـ� النف�سـة بالـذخائر م�ـ�ونة العر�ية فاآلداب. الوافية وسائل�ا ر�ب وال ولد��ا

 بمثــل �خــرى  �مــم آداب مــن أدب ف��ــا �شــرك�ا ال ةاملشــرقي وا��يــاة العر�ــي الــذ�ن طــا�ع

 مـن ثـروة وا��طوطـة املطبوعـة الكتـب �ـ� وعنـدنا. الـوفرة �ـذه بمثـل أو ا��صائص �ذه

 أدب �ــ� تجتمــع ال النفســية واملالحظــات املــوجزة و�راء و�مثــال والف�ا�ــات النــوادر أدب

 �ل�ـا ترجمـت لـو املسـكتة و�ـةباألج اشـ��رت ال�ـ� العر�يـة �جو�ـة أن وأحسـب. أخـرى  أمـة

 إســــ��طة إ�ــــ� امل�ســــو�ة �ونيــــة الــــال �جو�ــــة شــــ�رة ع�ــــ� ف��ــــا لغطــــت �ور�يــــة اللغــــات إ�ــــ�

 وا��كـم �مثـال �جو�ـة �ـذه و�شـبھ واملضـاء، و�فحـام باإليجـاز �ور�يـ�ن ب�ن واملأثورة

 عظيمـة املغـزى  كب�ـ�ة ولك��ـا تفسـ��، وال �عقيـب �غ�� �سوقو��ا ال�� والنوادر واملشورات

) ال�ـــ�وص( ســـ�� �لـــھ تقـــدم بمـــا و�ق�ـــ�ن . أغراضـــ�ا �ـــ� والتـــدبر ف��ـــا التأمـــل عنـــد �يحـــاء

 و�ــــ� �لما��ــــا، �عــــض مــــن �لمــــة �ــــ� وإن واستصــــغار�ا، بإ�مال�ــــا ظلمنا�ــــا ال�ــــ� التار�خيــــة

 ال�ــ�وص أعظـم بـ�ن �ســلك�ا مـا خطط�ـا، �عـض مــن خطـة و�ـ� حيل�ــا، �عـض مـن حيلـة

 الســيادة خالئــق مــن بخليقــة أو بمشــورة أو ب�لمــة التــار�خ �الت�ــ �ــ� تحيــا ال�ــ� العامليــة

  والسياسة

ا علينــــا و�ســــ�ل إل��ــــا، حاجــــة �ــــ� و�ــــو ي�بــــذ�ا مــــن �ســــرف ثــــروة �ــــذه  نضــــع�ا أن جــــدَّ

 الثقـــــة م��ـــــا و�غـــــنم الذ�نيـــــة الفوائـــــد م��ـــــا فتغـــــنم املصـــــر�ة الناشـــــئة أيـــــدي بـــــ�ن بوفر��ـــــا

  و�عراق والفصائل ناس�ج بفضائل املتحدثون  فيھ ك�� زمن �� النفسية
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 عـن تخـرج ال �ـ� فـإذا ال�ـ�وة �ـذه و�ـ�ن الناشـئة بـ�ن تحـول  ال�ـ� �سـباب نحصر وقد

  :و�� �تية �سباب من س�ب

  وا��شو التطو�ل - 1

  و�ختالط ال�ش�ت - 2

  واملصط��ات املفردات صعو�ة - 3

 بــــــ�ن حمو��ــــــايق القديمـــــة �مــــــم جميـــــع �ــــــ� املؤلفـــــون  �ــــــان ال�ـــــ� النابيــــــة العبـــــارات - 4

 مــن القليلــ�ن أيـدي إ�ــ� إال تصــل ال ج�ـة مــن أل��ـا ��ــا التصــر�ح مـن يتورعــون  وال أخبـار�م

 الفطــرة زمــن �ــ� �ع�شــون  �ــانوا أخــرى  ج�ــة مــن وأل��ــم و�ســتفادة، للــتعلم الكتــب �ســاخ

  وكنايا��ا ا��ضارة لباقات تحضره ما �عض من نتحرج ال ال��

 �ختصـار، عالجـھ فالتطو�ل, كب�� غ�� اؤ�اوعن م�سور  عالج�ا �سباب �ذه وجميع

 ألن القــــديم، العر�ــــي بنصـــ�ا �خــــرى  �جـــزاء وإبقــــاء أجـــزاء حــــذف �نـــا باالختصــــار و�ع�ـــ�

 نختصـــر أن يجــوز  وقـــد. فحوا�ــا وال ا���ايـــة مجــرد ال الـــنص �ــذا �ـــو باإلحيــاء املقصــود

 املطلــوب �ــان إذا أمـا. والصــيانة بـالو�� املقصــودة �ـ� ا��ــوادث �انـت إذا ��منــا ال ح�ايـة

 ي�ــــون  أن في�ب�ـــ� واملفـــردات ا��مــــل وضـــع �ـــ� والنظـــر التعب�ــــ� وأســـلوب �داء نمـــط �ـــو

 و�ـــو الطالـــب لـــيعلم ال�لمـــات، و�غي�ـــ� الت��ـــيص طر�قـــة غ�ـــ� أخـــرى  بطر�قـــة �ختصـــار

  املؤلـــف يقـــرأ أنـــھ الكتـــاب يقـــرأ
ً
  يقـــرأ وال ومع�ـــ� لفظـــا

ً
  �اتبـــا

ً
 ذلـــك مـــن املعـــا�ي ينقـــل حـــديثا

  ديمالق املؤلف

 وال. متالحــق ونظــام واحــد �ســق إ�ــ� رد�مــا مــن أ�ســر فلــ�س و�خــتالط ال�شــ�ت وأمــا

 املوضــوعات اتفقــت إذا واحــد كتــاب �ــ� شــ�� ومؤلفــات عــدة مــؤلف�ن جمــع مــن �نــا ضــ��

 وإ��ــــاق فقـــرة، �ـــل ذيـــل �ـــ� الكتـــب وأســـماء املـــؤلف�ن أســـماء إ�ـــ� �شـــارة مـــع واملناســـبات

  الكتاب عن وج�� يانو� للمؤلف وج��ة ب��جمة املنقوالت

 دون  التفســــــ�� �ــــــو رأينــــــا �ــــــ� �وفــــــق فعالج�ــــــا واملصــــــط��ات املفــــــردات صــــــعو�ة أمــــــا

 يقصـــــر وأن الطـــــالب، مـــــن ف�مـــــھ ع�ـــــ� أقـــــدر �ـــــم ملـــــن صـــــعب �ـــــو مـــــا ي�ـــــ�ك وأن التغي�ـــــ�،

 املغلفــة الكتابــات ولتــدرس ال��كيــب؛ و�ــ� املع�ــ� �ــ� الســا�غ الســ�ل ع�ــ� الصــغار الناشــئة
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 أي الثانو�ـة، واملـدارس ا��امعـات �ـ� اليـوم شكسـب�� روايـات بـھ تـدرس الـذي النحـو ع��

  وال�ـــوامش با��وا�ــ�� مقرونــة
ً
  بـــالفحوى  و�حاطــة اللغــة علـــم ��ــا ومقصــودا

ً
 آخـــر، حينــا

 القــديم �دب نطــاق و�ــو نطاق�ــا مــن ��ــا تخــرج أخــرى  عبــارة إ�ــ� نقل�ــا مــن أفضــل وذلــك

) املكشـــوفة( و�خبـــار النابيـــة تالعبـــارا ســـ�ب �ـــو عالجـــا ذكرنا�ـــا ال�ـــ� �ســـباب وأســـ�ل.

 يتـــداول�ا ال�ـــ� الكتـــب مــن حـــذفا تحـــذف �ل�ــا ف�ـــذه ا��ـــديث، اصــطالحنا �ـــ� �ســـم��ا كمــا

 مـــن ير�ـــد�ا ملـــن إال العامـــة �ســـواق �ـــ� وال املـــدارس �ـــ� عل��ـــا بـــاالطالع �ســـمح وال الطـــالب

  التار�خ ودقائق الشعوب أطوار عن واملنقب�ن الباحث�ن

 نلتمســ�ا عنــوان أي و�ــ� و�حيــاء؟ �ختيــار �شــمل�ا ال�ــ� كتــبال �ــ� مــا �عــرف أن بقــى

  املكتبات؟ إحدى �� - مثال - طلبنا�ا إذا

  و�بواب؟ العناو�ن من ذلك غ�� �� أو وحده �دب عنوان أ��

 �ــ� ينحصــر وال �بــواب جميــع �شــمل ح�ــ� �ختيــار نوســع أن أحســب، فيمــا والــرأي،

  املش�ور  بمعناه وحده �دب باب

 الشـعوب من شعبا أو رجال أو مدينة تصف الرحالت من رحلة �� عارضة �لمة فرب

 أدب �ــ� تــار�خ ســياق �ـ� قصــة ورب البلغــاء امل�شـئ�ن رســائل مــن �دب بـاب �ــ� أدخــل �ـ�

 ورب و�فتنـــان �بـــداع مـــن ف��ـــا مـــا بقـــدر التـــار�خ مـــن ف��ـــا لـــ�س محـــض وخيـــال صـــميم

 �ـ� مجـاز ورب الفقيـھ حاجـة أضـعاف ديـب�  إليـھ يحتـاج حـديث أو آيـة تفس�� �� شا�د

 عنـــد والتعب�ـــ� ال�شـــ�يھ ألســـرار مفتاحـــا ي�ـــون  املعـــاجم تحتو�ـــھ م��ـــور  لفـــظ اســـتخدام

 والكيميــــاء والطــــب والنبــــات ا��غرافيــــة كتــــب بــــ�ن متفــــرق  شــــت�ت ورب �ولــــ�ن واضــــعيھ

 مـن اشـ��ر مـا ع�ـ� فاالقتصـار واملسـتفيد املقتـ�س عنـھ �سـتغ�� ال جميـع رأي منھ يتألف

 توســيعھ نملــك الــذي �فــق علينــا و�ضــيق �بــواب �ــذه شــوارد علينــا يفــوت �دب كتــب

 بـــاب، أي ومـــن كتـــاب أي مـــن فليقتـــ�س و�طـــالع لالقتبـــاس صـــ�� مـــا ف�ـــل مـــداه غايـــة إ�ـــ�

  فل�س �دب باب �� ما �ل نأخذ ال كنا وإذا
ً
  �بواب من عداه ما �ل �غلق أن صوابا

 ومــــــــن املصــــــــادر مــــــــن وســــــــائلھ املعــــــــارف زارةو  وعنــــــــد ومســــــــتطاع، عظــــــــيم املطلــــــــب إن

 ا��اضــــر ل��يــــل منــــھ املرجــــوة الفائــــدة دون  عنــــاء �ــــو فيــــھ مبــــذول  عنــــاء و�ــــل العــــامل�ن،

  �جيال وملقبل
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  واملثنو�ة ال��ر بقية

   

 معــــا�ي املؤلــــف ذكــــر بمصــــر الدي�يــــة �ثــــار عــــن �نجل��يــــة باللغــــة حــــديث كتــــاب �ــــ�

 قضــــاء يلتمســــون  املواســــم غ�ــــ� و�ــــ� املواســــم ��ــــ ��ــــا املســــلم�ن وطــــواف القديمــــة املعابــــد

  جــــدرا��ا ع�ــــ� و�علقــــون  و�عــــزاء، �بنــــاء وقايــــة يطلبــــون  أو ا��اجــــات
ً
  أو خيوطــــا

ً
 خلقانــــا

 أن معنـاه مـا ذلـك �عـد املؤلـف وقـال القديم، القد�س أو الصنم كرامة بأ��ا��ا تتصل

 �ــــــ� عقائـــــدال �ــــــذه وأن �قـــــدم�ن، الفراعنــــــة عنصـــــر مــــــن �ـــــم والشــــــك املســـــلم�ن �ـــــؤالء

  و�حفاد �بناء إ�� �باء من الوراثة سلسلة

 كمـا �شـر�حية وراثـة الـدماء �ـ� يـورث ممـا العقائـد �انـت لو يجوز  التفس�� �ذا ومثل

 تبقــى وال �نتقــال �ــذا ت�تقــل ال العقائــد ولكــن ا��ــديث، العلــم مصــط��ات �ــ� يقولــون 

 يـو�� �يمـان م��ـا ولـ�س ا��الـدة، ةالنفسـي النوازع من بأساس�ا أو ا��تمع �� بآثار�ا إال

  والتقليد العرف حكم �و ذلك بل. محدود بم�ان أو مخصوص

  الحظنـــــا لقــــد
ً
  الصــــعيد �ـــــ� كث�ـــــ�ا

ً
 آل�ـــــة والســـــيما الفراعنـــــة أصــــنام إ�ـــــ� يـــــذ�بون  أناســـــا

 العـــــــزائم �عـــــــض و�تلـــــــون  النـــــــذور، أنفســـــــ�م ع�ـــــــ� و�فرضـــــــون  الذر�ـــــــة يطلبـــــــون  - ال�ســـــــل

  والحظنــــا. والــــدعوات
ً
 أناســــ كث�ــــ�ا

ً
  �ســــالمية املعابــــد �غ�ــــ� يطوفــــون  املســــلم�ن مــــن ا

ً
 دفعــــا

 �ــــ� املتغلغــــل الوراثــــة بفعــــل ذلــــك يصــــنعون  أ��ــــم لنــــا يخطــــر فلــــم لــــبالء، اتقــــاء أو ملــــرض

 �يمـان مـن و�قيـة ال�ـ�ر مـن بقيـة أ��ـا لنـا خطـر وإنمـا ذو�ـھ، مـن علم غ�� ع�� ال��كيب

  �ديان جميع من الناس �ساور  الشر �عناصر

 مــن للتعــوذ ال�ــ�رة إ�ــ� ي��ئــون  والبوذيــون  وا��ــوس وال��ــود النصــارى و  فاملســلمون 

 �ـ� ولكـ��م ذاك، أو الـدين ��ـذا تـدين �انـت قديمـة أمم أبناء إ��م أحد يقول  وال الشرور،

 أفر�قيـا �ـ� السـواء ع�ـ� بـھ تـؤمن القديمـة �مـم �انـت كمـا اليـوم بال�ـ�ر يؤمنون  الواقع

  أس��اليا �� بقي ولو. العالم أصقاع من قعص �ل و�� و�مر�كت�ن وآسيا وأور�ا
ً
 رجـل مـثال

 �سـل مـن الرجـل �ـذا إن يقـال أن جـاز ملـا والتعاو�ـذ بـالر�� ليحميـھ سـاحر إ�ـ� ي��أ واحد
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 مـــا �ـــل بــل. والك�ـــان ال�ـــ�رة مــن طائفـــة ف��ـــا �ســود أمـــة �ـــانوا أل��ــم �قـــدم�ن املصــر��ن

 خـــــوف و�ـــــو ��ســـــانية، الـــــنفس نـــــوازع مـــــن واحـــــد مرجـــــع ل�ـــــا ال�ـــــ�ر عقيـــــدة أن يجـــــوز 

 بالطالســـم اتقاؤ�ـــا ل�ـــم و�تـــأ�ى النـــاس تصـــ�ب شـــر�رة عناصـــر بوجـــود و�يمـــان ا���ـــول 

  . �رواح تلك أو العناصر بتلك الصلة ذوي  من ال��رة أيدي ع�� والقراب�ن، وال�دايا

 �عبــده ألنــھ الصــنم ذلــك إ�ــ� يتوجــھ ال فرعــو�ي صــنم إ�ــ� ي��ــأ الــذي املصــري  فاملســلم

 يتوجـھ كمـا إليـھ يتوجـھ ولكنـھ و�جـداد، �بـاء قتـل مـن الوراثـة نـوازع نفسھ �� يحس أو

 يتوقـع أن دأبـھ ومـن معلـوم، بجعل أذا�ا عن الناس و�صون  الشياط�ن يخدم ساحر إ��

 �تفـاق ي�ـون  أن إال ومسـامل��ا م�ادن��ـا ع�ـ� يتفـق فكيـف الشـياط�ن، جانـب من الشرور

 الشـــــيوخ مـــــن شـــــيخ مـــــع �تفـــــاق إن املقـــــر��ن؟ اوســـــفرا�� املقبـــــول�ن وســـــطا��ا أيـــــدي ع�ـــــ�

  ي�ــون  وقــد أمــره، يطــول  قــد الصــا���ن
ً
 ي��ــزم ثــم الشــيطان ف��ــا �ســتميت ل��ــرب إشــ�ارا

 ومـــاذا ا��ازفـــة؟ و�ـــذه التطو�ـــل �ـــذا ولـــم. ونـــاوأوه أثـــاروه بمـــن التنكيـــل �عـــد �مـــر آخـــر

 الصـــا��؟ الشـــيخ يـــد ع�ـــ� املعركـــة ��ايـــة �ـــ� الشـــيطان ي��ـــزم أن املســـك�ن املتوســـل يجـــدي

 إ�ـــــ� بالتوســـــل الشـــــيطان ثـــــورة مـــــن ��ـــــدئ أن النجـــــاح إ�ـــــ� وأد�ـــــى ذلـــــك مـــــن أحكـــــم ألـــــ�س

  املعروف�ن؟ سفرائھ

 ابتغـــاء إ�ـــ� املســـلم�ن �عـــض تحفـــز ال�ـــ� النفســـية ا��الـــة أو العقليـــة ا��الـــة �ـــ� تلـــك

  امل��ور  الفرعو�ي الصنم من أو الساحر من املعونة

 إذا اليــــوم املصــــري  الفـــالح يصــــنع مــــاذا: لف�ســـأ التقر�ــــب �عــــض ا��الـــة �ــــذه ونقـــرب

  أن علــــم
ً
 وأنــــذروه وحيوانــــھ طفلــــھ منــــھ فــــان��عوا داره ع�ــــ� ��مــــوا اللصــــوص مــــن م�ســــرا

  زرعھ؟ بإحراق

 عــــــــن ير�ــــــــ�� وال يحــــــــ��م، وال اللصــــــــوص، ألولئــــــــك مشــــــــروعة بح�ومــــــــة يــــــــؤمن ال إنــــــــھ

 �ـ� دخلـت مـا إذا ا���ومـة وأن ا���ومـة، تبليغ �و املشروع الطر�ق أن و�علم وجود�م،

 علـ��م مقبـوض مـن واللصـوص محالـة، ال ل�ـا فالغلبـة اللصـوص أولئـك مع ��ال حرب

  جدال �غ�� �يام من يوم ��

 وصــول  قبــل وداره زرعــھ وحرقــوا وحيوانــھ طفلــھ اللصــوص قتــل إذا العمــل مــا ولكــن

) ا��ـــــالوة( أداء ذلـــــك مـــــن �جـــــدى ألـــــ�س علـــــ��م؟ القـــــبض �ـــــ� ونجاح�ـــــا إلـــــ��م ا���ومـــــة
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 طاعتـــــھ �ــــ� ذلــــك يقــــدح و�ـــــل القر�ــــب؟ الطر�ــــق �ــــذا مـــــن الســــالمة التمــــاسو  املفروضــــة

  اللصوص؟؟ مل�سر وكرا�تھ للقانون  وإخالصھ ل���ومة

 نفســــھ يح�ــــ� أن لــــھ �عــــن حــــ�ن التفك�ــــ� �ــــ� املصــــري  املســــلم أســــلوب �ــــو �عينــــھ �ــــذا

  .القديم الكفر أر�اب أو الشياط�ن أذى من وأبناءه

 إذا وأنــــھ والعبــــادة، بالطاعـــة ا��قيــــق لوحيـــدا �لــــھ �ــــو أنـــھ و�عــــرف بـــا� يــــؤمن إنـــھ

 إ�ـ� ومطمـ�ن محالـة، ال املعركـة ��اية �� منتصر ف�و الصا���ن أوليائھ من و�� إ�� توسل

  .والشياط�ن واملردة وا��ن ��س وقامع امللك مالك هللا جانب

 �ــ� ا��زامــھ قبــل ا��بــل مــن بطــائف مســھ أو ابنــھ الشــيطان قتــل إذا العمــل مــا ولكــن

 وكتابـة املعلومـة) ا��ـالوة( أداء ذلـك مـن �جـدى ألـ�س هللا؟ و�ـ� عليھ �ش��ا ال�� كةاملعر 

  القتال؟؟ املؤمن�ن هللا وكفى �تاوة و�سليم املطلوب ا���اب

  الشر وعناصر املؤمن ب�ن م�ادنة �و فال��ر
ً
 �مـور، عـالج �� و�يجاز للدعة إيثارا

  .العروق �� موروث دم من تراث وال قديم بإلھ إيمان فيھ ول�س

  .املتعلم�ن و�عض ا���الء نفوس �� باملثنو�ة ا��في �يمان بال��ر �يمان و�شبھ

 أ��ــا أو الشـياط�ن، وجـود �عتقـد ولك��ـا م��ـدة إ��ـا تقـول  سـتايل دي مـدام �انـت لقـد

 مــــن والبـــاطن الظـــا�ر العـــالم �ـــ� ممـــا خشـــي��ا تفقــــد لـــم ولك��ـــا ا���ـــ� �ـــ� رجاء�ـــا فقـــدت

  .شرور

 مشـــــلول  غ�ـــــ� الـــــدنيا �ـــــذه �ـــــ� الشـــــر رســـــول  إبلـــــ�س وأن بـــــا�، يـــــؤمن اليـــــوم مواملســـــل

 دفــــع �ـــ� املرجــــع ي�ـــون  ثــــم بالضـــرر  أراده مـــن يصــــ�ب فقـــد الســــواعد، مغلـــول  وال ا��ركـــة

  .هللا إ�� الضرر  ذلك

  و�نــــدي�ن مصــــر��ن �مــــم جميــــع مــــن �قــــدم�ن اعتقــــاد �ــــذا يكــــن ولــــم
ً
  وفرســــا

ً
 وعر�ــــا

  .وأمر�كي�ن وأور�ي�ن

  للشـــر أن عتقـــاد�ما �ـــان بـــل
ً
  إل�ـــا

ً
 ول�ـــل و�تصـــارعان، يتصـــاوالن ا���ـــ� إللـــھ منا�ضـــا

 دون  الشــر إللــھ و�تقــرب يصــ�� �ــان مــن ومــ��م وصــلواتھ، وشــعائره وك�انــھ معابــده م��مــا

 بم�ادنـــــة إال �ســــاءة عــــن يكـــــف ال الــــذي املــــؤذي ا��يـــــف �ــــو الشــــر إلـــــھ ألن. ا���ــــ� إلــــھ
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 انطبــاع عليــھ مطبــوع �ــو إذ ���ــ�ه، انقطــاع وال منــھ خــوف فــال ا���ــ� إلــھ أمــا. . . وقر�ــان

  .و�يذاء الن�اية ع�� زميلھ

 �ـ� تظ�ـر وعقابيـل رجعات ذات ولك��ا التوحيد، عقيدة وخلف��ا العقيدة �ذه بطلت

 صـنم إ�ـ� يتوج�ـون  الذين ا���الء أولئك فمثال�م املعتقدون  فأما. وامل��دين املعتقدين

 العفار�ــــــــت تخــــــــاف ال�ــــــــ� ســــــــتايل دي مــــــــدام مفمثــــــــال� امل��ــــــــدون  وأمــــــــا قــــــــديم، فرعــــــــو�ي

  .هللا تخاف وال والشياط�ن

 الـــذي الكتـــاب مؤلـــف مورتــون  �ســـتاذ ع�ـــ� ف�مــھ أشـــ�ل ملـــا تفســ�� �لـــھ تقـــدم وفيمــا

  .إليھ أشرنا
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  ال��افة إصالح

   

 ال�ــــ�افة مســــتوى  يرفــــع بمــــا ا���ومــــة �ع�ــــ�( أن �خ�ــــ� العــــرش خطــــاب وعــــود مــــن

  ال��ملـــان ع�ــــ� �عـــرض وأن حر���ـــا، القــــانون  حـــدود ��ـــ و�كفــــل كرام��ـــا، و�حفـــظ
ً
 مشــــروعا

 ت�ـــــاليف مـــــن علـــــ��م ومـــــا وامتيـــــاز، حقـــــوق  مـــــن ولرجال�ـــــا ل�ـــــا مـــــا يـــــنظم ال�ـــــ�افة ل�يئـــــة

  )وواجبات

  ي�ون؟ كيف ولكن واجب، عمل و�ذا

 قبـل ال�ـ�فيون  �ـم مـن ولكـن مطلـوب، محمـود أمر وال��في�ن ال��افة إصالح

  ���ء؟ �ل

 �يئـــــــة �إ�شـــــــاء لـــــــ�س لل�ـــــــ�في�ن �يئـــــــة إ�شـــــــاء ألن ســـــــألة،امل �ـــــــ� صـــــــعو�ة أول  �ـــــــذه

 شــــــروط ل�ــــــا الطوائــــــف �ــــــذه مــــــن طائفــــــة �ــــــل إذ للم�ندســــــ�ن؛ أو لألطبــــــاء أو للمحــــــام�ن

 الســــ�ل مــــن فلــــ�س ال�ــــ�فيون  أمــــا. عل��ــــا ا��ــــالف يقــــع ال معلومــــة ومــــؤ�الت محــــدودة

  ا��الف فيھ يبطل وجھ ع�� م��م يحسب أن يجب الذي ال��في �عر�ف

 مـن ل�ـا املراسـل �ـو أو مكت��ـا؟ �ـ� ا��ـرر  �ـو أو ال�ـ�يفة؟ مالـك �ـو ال��في ف�ل

 البيـــــع متع�ـــــد أو الوكيـــــل أو ا��صـــــل أو ال�اتـــــب �ـــــو أو أعمال�ـــــا؟ مـــــدير �ـــــو أو ا��ـــــارج،

  ��ا؟ يتصل الذي

 مـــع مصـــا���م ول�ســـت عنوا��ـــا، تحـــت و��تظمـــون  ال�ـــ�افة �ـــ� �عملـــون  أولئـــك �ـــل

  ي�ـون  قـد ال�ـ�يفة مالـك مص��ة نم �و فما �حوال؛ جميع �� متفقات ذلك
ً
 إ��افـا

  ي�ـون  قــد ا��ـرر�ن مصـ��ة مـن �ــو ومـا وموظف��ـا، بمحرر��ـا
ً
 متع�ــد أو بمالك�ـا إ��افـا

 بــــ�ن القائمــــة) �بديــــة( املشــــ�لة ت�نــــاول  ح�ــــ� الفــــر�ق�ن بــــ�ن املشــــ�لة ت�ســــع وقــــد بيع�ــــا،

  �موال وأ��اب العمال

 شـــرط �ـــو فمـــا الكتابـــة مـــادة ع�ـــ� فاملشـــر  أو ال�اتـــب �ـــو ال�ـــ�في إن قلنـــا إذا فأمـــا

 اخـــتالف ع�ـــ� ا��ـــالت مـــن مجلـــة �ـــ� ال�اتـــب شـــرط �ـــو ومـــا يوميـــة؟ �ـــ�يفة �ـــ� ال�اتـــب

  ا��الت؟ �ذه أغراض
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 حاجـة �ـ� ف�ـ� طبيـة أو محـام، كفـاءة إ�ـ� حاجـة �ـ� ف�ـ� قانونيـة ال�ـ�يفة ت�ـون  قـد

 ســــائر كذلــــ ع�ــــ� وقــــس. معلــــم كفــــاءة إ�ــــ� حاجــــة �ــــ� ف�ــــ� مدرســــية أو طب�ــــب، كفــــاءة إ�ــــ�

  واملوضوعات الصناعات

 الطب�ــب كفــاءة مــن ألــزم طبيــة �ــ�يفة �ــ� يكتــب حــ�ن الطب�ــب كفــاءة �انــت ر�مــا بــل

 �لــوف ع�ــ� علمــھ ي�شــر الــذي الرجــل �ــ� الكفــاءة ألن مس�شــفاه، �ــ� املــرض �عــا�� حــ�ن

 سـ�ل وإذا. إليـھ والـذ�اب بـھ الثقـة عـن مسـؤولون  أفـراد يقصـد الذي الرجل �� م��ا ألزم

 الصـــفة �ـــ� فمـــا الفق�يـــة، أو الطبيـــة للكتابـــة يتصـــدى الـــذي ا��ـــرر  صـــفة ع�ـــ� ق�تفـــا

  �ديب؟ و�� السيا��� �� �ش��ط ال��

 مــــأمون  م�ســــور  أمــــر الفق�يــــة املوضــــوعات �ــــ� للكتابــــة املر�ــــ��ن حصــــر إن نقــــول  ال

 أ�ـل مـن ي�ونـوا لـم القانونيـة املـذا�ب رؤسـاء مـن طائفـة أن عليـھ املتفـق فـان العواقب،

  واملفسر�ن الشراح كبار ع�� �سري  ال ا��كم �ذا �ان وإن وال�شأة، ال��بية �� القانون 

 غ�ـــــ� الفقيـــــھ، �ـــــ� الواجبـــــة الصـــــفة ع�ـــــ� م�ســـــور  �تفـــــاق إن نقـــــول  أن نر�ـــــد ولكننـــــا

  و�ديب السيا��� �� الواجبة الصفة ع�� م�سور 

  أحــد�م �ــان �ن العــالم ساســة كبــار مــن فثالثــة
ً
  والثــا�ي نقاشــا

ً
 ابــن ثوالثالــ حــدادا

  أبيھ صناعة �� أخفق أس�اف

 والصـــا�ع واملعلـــم وا��ـــامي �قتصـــادي مـــ��م �ـــان وزارات ورؤســـاء وزراء �ـــؤالء وغ�ـــ�

  الصغ��

 ومـا سياسـية؟ �ـ�يفة �ـ� ال�اتـب شـروط �ـ� فمـا �مم قادة شروط �ذه �انت فإذا

  أدبية؟ ��يفة �� ال�اتب شروط ��

 غ�ـــ� ال ال�ــ� الكفــاءة إ�ــ� وننظـــر �ــ�في،ال يكت��ــا ال�ــ� للمـــادة الكفــاءة نــدع أننــا ع�ــ�

  ال��فية الصناعة يمارس ملن ع��ا

 �ـ� الباحث�ن أقدر �ان ولو قانونية ��يفة ترو�ج ع�� بقادر ضليع قانون  �ل فل�س

 وضــــــع وغ�ــــــ� القــــــانو�ي، الفقــــــھ صــــــناعة غ�ــــــ� ال�ــــــ�افة صــــــناعة ألن ال�شــــــر�ع، مــــــذا�ب

 صـــنعة بـــذلك �ســـ�ث�� فقـــد لميـــةالع بالصـــنعة اكتفيـــت فـــإذا �ح�ـــام، وتطبيـــق الشـــرا�ع
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 و�يع�ـــا، إدار��ـــا وتنظـــيم إل��ـــا �نظـــار ولفـــت ال�ـــ�يفة ل�ـــ�و�ج م��ـــا البـــد ال�ـــ� ال�ـــ�في

  و�رتقاء الكرامة ل�ا تر�د وأنت ال��افة ع�� تق��� وقد

 �مــم بلغتــھ مــا �عــد نبلــغ ولــم ال�ــ�افة، مــدارس �عــد �عــرف لــم مصــر �ــ� �نــا ونحــن

 إذا عنـــدنا الصـــعو�ة ت�ـــون  فكيـــف العامـــة، الثقافـــة يـــوعوذ التعلـــيم شـــيوع مـــن �ور�يـــة

  صعو�ة �انت

 تـذ�ب وأيـن �نجل��يـة؟ �األمـة أمـة �� قائمة تزال ال) املطبوع ال��في( إ�� ��تداء

 يضـارع مـا املـوارد مـن وتجمـع املاليـ�ن تطبـع ال�ـ� �نجل��يـة ال�ـ�ف جانـب إ�ـ� ��افتنا

  مثقفون؟ متعلمون  جل�م أو �م�ل أناس و�قرأ�ا الصغار الدول  �عض موارد

 تخـــرج لـــن: (العـــالم �ــ�ف أك�ـــ� �ـــ� الكتابـــة زاول  الــذي ال�ـــ�في ســـ�يد و�ك�ـــام قــال

 ا��ب�ــــ�ين ال�ــــ�في�ن مج�ــــود أي التحر�ــــر مكتــــب مج�ــــود �غ�ــــ� ال�ــــ�ف مــــن �ــــ�يفة

 ع�ــــــ� ال�ـــــ�في لتــــــدر�ب املســـــا�� شــــــ�� بـــــذلت لقــــــد ا��ب�ـــــ�ون؟ ال�ــــــ�فيون  �ـــــم فمـــــن

  يزال ال ثم لل��افة، مدارس وقامت صناعتھ،
ً
  مشـ�ورا

ً
 النـا�� أن الكث�ـ�ين بـ�ن مقـررا

 مــن رخصــة ع�ــ� وال مدرســية درجــة ع�ــ� يحصــل وال نجــاح امتحــان يجــوز  ال ال�ــ�افة �ــ�

 �ـــ� يبـــدو ال �خبـــار و�يـــع �خبـــار بجلـــب �شـــتغل �ـــو ولعلـــھ والصـــناعات، ا��ـــرف رخـــص

 بالنــــــداء قــــــاتالطر  �ــــــ� الــــــدر��مات يجمــــــع الــــــذي ا��ــــــوال البــــــا�ع مرتبــــــة مــــــن أرفــــــع مرتبــــــة

 فـــــوق  اجتماعيـــــة م�انـــــة تخـــــول�م ال�ـــــ�فيون  يؤد��ـــــا ال�ـــــ�) الوظيفـــــة( أن إال والصـــــياح،

 �ـــــذه ل�ـــــم أيـــــن فمـــــن. و�ســـــماع العيـــــون  اصـــــطياد �ـــــ� �لـــــھ �م�ـــــم ينحصـــــر أنـــــاس م�انـــــة

 أن الفطر�ـــة بالبدا�ـــة العامـــة ا��م�ـــرة إدراك إ�ـــ� �خ�ـــ� مرجع�ـــا أن أحســـب. . . امل�انـــة؟

 وغ�ـــــــ� ا��ـــــــرف فـــــــوق  �ـــــــ��ء وأ��ـــــــا م�مـــــــة، أو رســـــــالة إال و�ـــــــ إن ا��ـــــــق ال�ـــــــ�افة عمـــــــل

 رسـ�� غ�ـ� موظـف ا��ـق ال�ـ�في وأن الت�شـ��، دعـوة و�ـ�ن الفـن ب�ن وسط الصناعة،

 وقـــد يصـــنع، وال يولـــد املثابـــة ��ـــذه ف�ـــو ��ســـانية، ا��ماعـــة مصـــا�� يخـــدم أن وظيفتـــھ

  يجعلــھ تبــاراخ أو تــدر�ب الــدنيا �ــ� يوجــد ال ولكنــھ و�ختبــار التــدر�ب إ�ــ� يفتقــر
ً
 �ــ�فيا

 
ً
 و�لـــة ا��ـــق ال�ـــ�في بـــ�ن تم�ـــ� ال�ـــ� ا��يـــة الشـــرارة تلـــك نفســـھ �ـــ� تكـــن لـــم مـــا صـــا��ا

 الناشــئ�ن �عــض تخيــل مــن ا��ــاالت �عــض �ــ� أفجــع لــ�س بــل أحمــق ولــ�س. . . ال�ــ�فية

 ال�لمـــات صـــوغ ع�ـــ� قـــدرة نفســـ�م مـــن وأ�ســـوا ا��امعـــة أو املدرســـة �ـــ� أف��ـــوا م�ـــ� أ��ـــم
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 يضــــيعون  ولعل�ــــم أعمال�ــــا، مــــن �عمــــل ظفــــروا إذا ال�ــــ�افة �ــــ� �ــــوايف� أن خلقــــاء ف�ــــم

 ال�ــــ� امل�مــــة( يــــدر�وا ولــــم الطر�ــــق أخطئــــوا أ��ــــم �علمــــوا أن قبــــل أعمــــار�م مــــن ســــنوات

  )القلبية السلوى  من خاو�ة مذلة إال ال��يفة �� العمل ي�ون  ال �غ���ا

 بــ�ن ال�ــ�في مــؤ�الت عــن �نجل��يــة ال�ــ�افة خ�ــ�اء أك�ــ� مــن خب�ــ� يقولــھ مــا �ــذا

 عـــار�� مـــن عنـــدنا مـــن عـــداد والفنيـــة العامـــة واملـــدارس ا��امعـــات أبنـــاء مـــن فـــ��م أنـــاس

 الصـــا���ن �عضـــاء انتقـــاء �ــ� نأخـــذ يـــوم بي�نـــا ا��ــال ي�ـــون  فكيـــف �بجديـــة، ا��ــروف

  ال��افة؟) ل�يئة(

 ضــمان �ــو ومــا و�دعيــاء؟ �صــالء بــ�ن تفصــل ال�ــ� و�ختبــار العلــم شــروط �ــ� ومــا

  و�رضاء؟ �غضاب وحر�ة �راء، حر�ة ضمان مع ال�يئة تلك �� اءالبق

  يصــــدر أن ا��ــــتص للــــوز�ر يج�ــــ� صــــر�ح قــــانون ) الفاشــــية( الــــبالد �ــــ�
ً
  قــــرارا

ً
 ح�وميــــا

 ذلـك اسـت�ناف عليـھ محـرم الـبالد، �ـ�ف جميـع مـن مطـرود �ـو فـإذا ال�ـ�في بفصل

  القضاء مراجع إ�� القرار

 �شـــتغل وأن ال�ـــ�ف ي��ـــ�� وان يكتـــب أن �شـــاء نملـــ يبـــاح الديمقراطيـــة الـــبالد و�ـــ�

  ال��يفة بإصدار رخصة أو ا���ومة من إذن إ�� احتياج دون  ال��افة بأعمال

 ا���ومـة؟ دواو�ـن �ـ� موظفـون  أ�ـ�فيون ! النقيض�ن؟ الطرف�ن ب�ن نحن نقع فأين

  يحسبون  ال ��فيون  أم
ً
  القراء؟ جم�رة بھ يدين الذي �خالق قانون  لغ�� حسابا

 و�ـــالد املتحـــدة الواليـــات مبلـــغ الديمقراطيـــة ا��ر�ـــة مـــن بـــالغ�ن ولســـنا فاشـــي�ن لســـنا

  فلــــنكن �نجل�ــــ�،
ً
 يرتق��ــــا �رتقــــاء درجــــات مــــن بقيــــة ولن�ــــ�ك و�ــــؤالء، �ــــؤالء بــــ�ن وســــطا

 آداب �ــ� الفاصــل ا��كــم �ــم القــراء ي�ــون  ح�ــ� أجمعــ�ن، القــراء ارتقــاء مــع ال�ــ�فيون 

 لـ�س إذ ا��ـاكم، وزواجر القانون  نصوص إ�� �ء�� �ل �� نحتاج فال ال��فية الكتابة

  ال�ــ�في مــن تطلــب أن �نصــاف مــن
ً
 أد��ــم �ــان فــإذا مجتمعــ�ن، قرائــھ أدب فــوق  أدبــا

 
ً
 �ـذا عـالج فاألو�� تخلف أو نقص بھ �ان وإذا ا���ومية، الزواجر عن الغ�� ففيھ �افيا

 ولـــــ�س بال�ســـــ�� لـــــ�س وحـــــد�ا ال�ـــــ�افة عـــــالج ألن �ـــــ��ء، �ـــــل قبـــــل والتخلـــــف الـــــنقص

  باملفيد
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  الشتاء تحية

   

  ��سـان و�ـون , ��سـان أمـل قصارى  �ما و�مان ا��ر�ة
ً
  سـر�ھ �ـ� آمنـا

ً
 عملـھ �ـ� حـرا

 سـيادة ت�ـون  أن إال غ�ـ�ه، وظـالم نفسـھ ظـالم و�ـو إال يتخطـاه ال الذي املطلب �و ورأيھ

  إ�سان �ل إل��ا طمحي ال غاية وتلك باالستحقاق، لھ وش�ادة م��م بر��� �خر�ن ع��

  الصيف �و موسم، الطبيعة من ول��ر�ة

  الشتاء �و موسم، الطبيعة من ولألمان

 صـــــــ��ت إذا و�ـــــــذا الطمأن�نـــــــة، �ـــــــ� الشـــــــتاء و�ركـــــــة الطالقـــــــة، �ـــــــ� الصـــــــيف ف��كـــــــة

  شتاء وال صيف �� بركة فال فسدت إذا فأما. . . �حوال

 وال ســــقوف فــــال والقيـــود، ا��ــــدود وكر�ـــوا املنــــازه، إ�ــــ� النـــاس خــــرج الصـــيف الح إذا

 إال ير�ــــد ال ال�ــــواء، مــــن نفــــس ��ســــان �أنمــــا ا��ر�ــــة وإنمــــا دثــــار، وال غطــــاء وال أســــوار،

 
ً
  ال�واء من نفسا

 ورائنــــا ومــــن ��ــــاب فوقنــــا ومــــن تمطــــر، والســــماء تزمجــــر، فالر�ــــاح الشــــتاء الح وإذا

  ا��دران ب�ن الوث�� الدفء إ�� �سكن أن إال سرور وال ��اب،

 أن يزعمـون  والنـاس و�مـان ا��ر�ـة: ��سان مطالب غاية الطبيعة �� تتمثل و�كذا

 ومعـــرض وا��مـــال، ا��ـــب ومشـــ�د والفاك�ـــة، الز�ـــر موســـم وأنـــھ الر�يـــع، �ـــ� �ل�ـــا ال��كـــة

 يقظــــة و�عــــد وا���ــــ�ات، ا��اســــن �ــــذه �عــــد بقيــــة للشــــتاء بقيــــت ف�ــــل. والر�ــــف املدينــــة

  الدنيا؟ و�قظة النفس

 الشـــــــعور  يبقـــــــى الر�يـــــــع فبعـــــــد. و��ســـــــون  ينصـــــــفون  �ـــــــملعل أو ينصـــــــفون، ال والنـــــــاس

  أو�ــ� ومــن بــالر�يع،
ً
 يجــدون  الــذين الشــتاء؟ أ�ــل أو الر�يــع أ�ــل الشــعور؟ �ــذا مــن نصــ�با

  الر�يع
ً
  يجدونھ الذين أو مرقوب، غ�� س�ال

ً
  واش�ياق؟ ارتقاب �عد عس��ا

 دبـال  �ـ� ثقيـل ضـيف فالشـمس الشـتاء، قسـوة اخت�ـ�وا �الـذين أنـاس الر�يـع عرف ما

 مـــــن مبتذلـــــة فتـــــاة والز�ـــــرة القـــــارس؛ الشـــــتاء بـــــالد �ـــــ� جميلـــــة وطلعـــــة القـــــائظ، الصــــيف
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 و خفـــــرة عـــــروس و�ـــــ� م�ـــــان، �ـــــل و�ـــــ� يـــــوم �ـــــل �ـــــ� �شـــــ�دو��ا مـــــن عنـــــد الطر�ـــــق فتيـــــات

  من عند م�شرة) رسولة(

 أ�كـذا والسـماء �رض ومحاسـن وا��ر�ـة ا���� مع ومقبلة آونة، �عد آونة �ش�دو��ا

  وحسب؟

 للشــتاء الر�يـع بقيمـة �عر�فنــا �ـ� �ثـر �ـذا غ�ــ� ا��مـال تقـو�م �ـ� أثــر اءللشـت بـل. كـال

 الشـــعر علم�ـــا الـــذي ف�ـــو وخيـــال، حصـــافة مـــن رزقتـــھ فيمـــا نلمســـھ الشـــمال أمـــم �ـــ� أثـــر

  يطلبـــوا أن أقوام�ـــا علـــم الـــذي و�ـــو والصـــناعة، العمـــل علم�ـــا الـــذي و�ـــو والفـــن،
ً
 شـــ�ئا

  عناء �غ�� الطبيعة حر�ة جاء��ا ال�� �مم ع�� سياد��م بھ و�ع�� وا��ر�ة، �مان فوق 

 يقصــــــف، والرعــــــد يخطــــــف، وال�ــــــ�ق  �عصــــــف، والــــــر�ح املــــــث�� الشــــــمال رجــــــل تخيــــــل

 مـــدى ل�ـــا تـــرى  ال والـــنفس ثمـــر، وال ف��ـــا ز�ـــر ال و�رض قمـــر، وال ف��ـــا شـــمس ال والســـماء

 حـــالم�  وتنـــا�� الصـــور  وتخلـــق طو���ـــا، �ـــ� وتتغلغـــل ســـر�ر��ا إ�ـــ� تثـــوب أن إال فيـــھ تمتـــد

  و���ان با��واطر وتأ�س

  الرجــل �ــذا وتخيــل
ً
 الســاعات مــن ســاعة �ــ� انفــراد مــن بــد وال منفــرد، �ــوخ �ــ� منفــردا

  �ماد من أمد و��

  وا��مال؟ الشوق  وأحالم ا��يال، بخالئق السر�رة عالم �عمر أن خليق أنھ ترى  أال

 إ�ـــ� فتضـــي ســـنة و�ـــل جيـــل، �عـــد وجـــيال ســـنة �عـــد ســـنة الرجـــل �ـــذا قـــوم تخيـــل ثـــم

 وإ�ــ� مفيــدة، حيلــة ال�ــ�د دفــاع �ــ� حيلــ��م وإ�ــ� جديــدة، قــدرة الشــتاء كفــاح ع�ــ� قــدر��م

 شــتاء مائــة �عــد ي�ونــون  تــرا�م فكيــف. رشــيدة عز�مــة و�مطــار الســيول  درء �ــ� عــز�م��م

  وسالالت؟ أجيال من لھ عداد ال ما و�عد عام، ألف و�عد

 فمــاذا املــذخورة، النفسـية والقــوة املوروثــة �خـالق خزانــة �ــ� �عصـاب أن �علــم ثـم

 ع�ـ� ف��ـا الطاقـة ت�ـون  ومـاذا ا��ليـد؟ و�ـذا ا��لـد �ـذا ع�ـ� تفتلـت ال�ـ� �عصاب ت�ون 

  و�ش�ال؟ �خيلة وتصو�ر �حاس�س واخ��ان الشعور  اس�يعاب
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 لألخـالق، وتر�يـة لألعصـاب وتر�يـة السـر�رة، لـو�� وتر�يـة ل��يـال، تر�يـة الشـتاء ففي

 ونصـ�ب العز�مـة، ونصـ�ب الف�ـم، ونصـ�ب الشـعور، نصـ�ب مـن اسـ��ادة أولئـك �ل و��

  و�بداع ا��لق

 بقـدره، ا��ـا�ل�ن عنـھ املعرضـ�ن أ�لـھ �عطيھ ما فوق  الر�يع من القوم يأخذ ثم ومن

 لـــھ أعمـــاق فـــال ســـمر، ليلـــة أو صـــفو ســـاعة �ـــ� نظـــر ز�نـــة �أنـــھ عـــرض عـــن إليـــھ النـــاظر�ن

  أسرار وال ذلك وراء

 فــال ��ســان حيلــة �ــل فيــھ لتبطــل ح�ــ� وقســوتھ قوتــھ �ــ� يفــرط قــد الشــتاء أن ع�ــ�

 �أنـھ ك�ـف أو ك�ـف، �أنھ �وخ، إ�� وإيواء مسلوخ، دب جلد: ا��يوان حيلة غ�� لھ يبقى

  الشمال بقطب ا��اف�ن القبائل شتاء و�كذا �وخ،

 بالســــياط املالحقــــة �أ��ــــا مطــــاردة إ�ــــ� تنقلــــب ح�ــــ� طالقتــــھ �ــــ� ليفــــرط الصــــيف وإن

 أو مــاء، بركــة: ا��يــوان حيلــة غ�ــ� لــھ يبقــى وال ��ســان، حيلــة �ــل فيــھ فتبطــل ال�او�ــة،

  �ستواء خط صيف وكذلك غبياء، غابة ظالل

  املوسم�ن �ذين من ا��دين يجاوز  لم فيما ال��كة وإنما ذاك، �� وال �ذا �� بركة وال

  ذكرنــا ف�ــال وا��ــر، ال�ــ�د بر�ــات نــذكر فــنحن و�عــد
ً
 أوان، �ــ� ال��كــة يجــدون  ال أناســا

  م�ان؟ �� وال

  :حكيمنا يقول 

  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جاءنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاء وتحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  فق�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أو أم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوج

     
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  و�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج

     

 مســ��ل �ـ� ي�سـاه ولـن ألـوف، منـھ تجتمـع واحــد ألنـھ �لـوف، بـذكر أو�ـ� الواحـد �ـذا

 أبنــاء قــوان�ن �انــت إن باملســبة الــذكر �ســتحق بــل ال�ســيان، �ســتحق مخلــوق  إال الشــتاء

  والعقاب بالزجر تذكره ال آدم
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 الشـــتاء إعانـــة إال الديمقراطيـــة �ـــدمت ال�ـــ� �مـــم أعمـــال مـــن عمـــال ملصـــر تمن�ـــت مـــا

 عمــل ذلـك: و�ســواق الطرقـات �ـ� والعامــة ا��اصـة مــن ��مع�ـا �ملـان ك�ــ�اء يخـرج ال�ـ�

 بـ�ن تفـاوت مـن لنـا يبـدو فيمـا أقـدر، عليـھ ونحـن ،أحـوج إليـھ ونحـن أو�ـ�، بـھ نحـن مجيد

  �خرى  البالد وضنك بالدنا رخاء

 ع�ـــ� �ســـبغ أن لنـــا حـــق فقـــد الشـــتاء معونـــة إ�ـــ� منـــا ا��تـــاج�ن �عـــ�ن أن أل�منـــا فـــإذا

  علينـا �شـتمل وأن الشـامل، �مان صفة شتائنا
ً
 نل�ـم أن ونرجـو. . . آمنـ�ن راضـ�ن جميعـا

 ثنـاء، �لمـة فيـھ تقـال �ـ��ء و�ـل قـادر�ن أشـباه وال قـادر�ن �ـ�ع مشـقة ف��ـا فما امل��ة �ذه

  الشتاء ح��
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  �دمي املذياع

   

  .املاطرة أو الغائمة �يام �� والسيما نادرة، غ�� نفسية حالة

 ي��ـــب �الغبـــار ضـــباب مـــن شـــوب ا��ـــو و�ــ� جـــاثم، مســـف ر�ـــاب البعيـــد �فـــق ع�ــ�

 ســــآمة الــــنفس وع�ــــ� النــــاس، مــــن تتــــوارى  �أنمــــا و�نالــــك �نــــا و��ــــ�ار الســــماء، صــــفاء

 اليقـــ�ن إ�ــ� وخلصـــت �ســباب، عـــن والســؤال النقــاش مـــن فرغــت �أ��ـــا تتحــرك ال قائمــة

 ومـــا بالباطـــل، القاتمـــة الـــدنيا �ـــذه ومـــا. . . عقـــيم عمـــل و�ـــل. . . عبـــث �ـــ��ء و�ـــل والقـــرار،

  !الغرور متاع. . . الر�ح قبض. . . �باطيل باطل طائل؟ غ�� �� العناء �ذا

  نادرة غ�� حالة

 ال�ـون، وجـھ ��ا وصبغت حياة فلسفة ��عل��ا نوع�ا من �و�� ا��الة �انت لو لك��ا

  امل�شائم�ن من وكنت ف��ا، انطوت ح�� الدنيا قبضت أو الدنيا، ع�� و�سط��ا

 عـابرة حالـة �انـت بـل باقيـة، فلسـفة تكـن لـم فل�ـذا نوع�ـا، مـن �و�ـ� ا��الـة تكـن لم

 مســـموع �ـــامس ف��ـــا ��مـــس صـــغ��ة زاو�ـــة م��ـــا تن�ـــ�ع أن الـــنفس واســـتطاعت نـــادرة، غ�ـــ�

 ور�ـود تـزول، نو�ـة �ـ� إنمـا. . . كـذلك الـدنيا ل�سـت. كـذلك الـدنيا ل�ست! كال: مستجاب

 أيــام �ـ� والســيما نـادرة، غ�ــ� أخـرى  وحالـة وثــوب قبـل اســتجمام ر�ـود أو ج�ــاد، �عـد راحـة

 شـــا�عة ف�ـــ�. خر�فـــا أو �انــت ور�يعـــا شـــتاء، وأ �انـــت صــيفا و�قبـــال، والنضـــرة �شــراق

  والفصول  املواسم جميع ب�ن موزعة

 الورقــة ورجفــة السـر�رة، أعمــاق مــن الفـرح تبعــث امللقــاة ال�ـ�رة ع�ــ� الشــعاع ملعـة

 يتم�ـ� ف�أنـھ املتأ�ي و�م��� سرور، استطارة املسرع ومشية وان�شاء، رقص الغصن ع��

 الســـماء، �ـــ� تنطلـــق باثفـــة �أ��ـــا ال�ـــ�رة ظـــرومن الر�اضـــة، �عمـــة و�ســـتو�� امل�ـــ�� متعـــة

 أو تفسـ�� إ�ـ� حاجـة غ�ـ� �ـ� �ـو كمـا حسـن �ـ��ء و�ـل بـالغ��اء، املقيـدة با��اثمـة ول�ست

  �ان مما أبدع �م�ان �� ول�س منظورة، عافية

  نادرة غ�� حالة
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 ضـمائر �ـ� ونفث��ـا حيـاة فلسـفة كـذلك ��عل��ا نوع�ا من �و�� ا��الة �انت لو لك��ا

 ومعانيـــھ، ملشـــا�ده ان��ـــاء وال فيـــھ حـــدود ال ســـماو�ا فردوســـا مع�ـــا الـــدنيا ورأيـــت ن،ال�ـــو 

  املتفائل�ن من كنت: أقول  أن �غني�� وال علي�ن �� وكنت

 عــابرة حالــة �انــت بــل باقيــة فلســفة تكــن لــم فل�ــذا نوع�ــا مــن �و�ــ� ا��الــة تكــن ولــم

 �ـــامس ف��ـــا يـــزال فـــال اجوار�ـــ إ�ـــ� و�ـــ� زمام�ـــا تملـــك أن الـــنفس واســـتطاعت نـــادرة، غ�ـــ�

  !علي�ن �� لست علي�ن، �� لست. كال: إعنات وال إ��اح غ�� �� يردد مستجاب مسموع

 أثــر مــن ا��ــس �ــ� ضــاللة �ــ� إنمــا: نقــول  أن لنــا جــاز �و�ــ� ا��الــة أســباب عرفنــا أإذا

  الشاكية؟ املعدة أثر من أو السوداء أثر من أو الغيم

 بـــألم شــعورك أن كمــا وجــوده، تنفــي لــن �ــ��ءال ير�ــك الــذي الســ�ب معرفــة ألن. كــال

 ثــم. �نـاك موجـود �لـم وأن متـأملون  أ��ـم ينفــي ال و�يـ��م ب�نـك القرابـة أجـل مـن �خـر�ن

 �ــــو ا���ــــر بــــأن وعلمــــك بــــا���ر ا��ــــراثيم رؤ�تــــك إن فنقــــول  ا��سوســــات مــــن نق�ــــ�ب

 ال يــــــةالثان ا��الــــــة وكــــــذلك تــــــراه مــــــا �ــــــ�ة يــــــنقض وال ا��ــــــراثيم ينفــــــي ال الرؤ�ــــــة ســــــ�ب

 العلـم فـإن و�حـزان، �كـدار وامتناع وال��ة �شراق و�� أسبا��ا، �علم أن يدحض�ا

 حيـــث بـــھ الشـــعور  صـــواب �ـــ� وال حقيقتـــھ �ـــ� يقـــدح ال �حاســـ�س مـــن إحســـاس بأســـباب

  .�ان

 ودنيــا املفرحــة والــدنيا ا��زنــة الــدنيا وإن �املــذياع، �دميــة الســر�رة إن أقــول  لــذلك

 وج�تــــــھإ�ــــــ�  املفتــــــاح يصــــــل حــــــ�ن إال للــــــنفس تظ�ــــــر ال موجــــــودة اءالرجــــــ ودنيــــــا القنــــــوط

 ولك��ـــا العـــوالم، ��ميـــع م�ســـع ��ســـانية الـــنفس �ـــ� وخفـــاء صـــمت ف�ـــ� وإال املرســـومة،

 �ــو فــإذا املفــاتيح، مــن بمفتــاح أو ا��ــاالت، مــن بحالــة العــوالم �ــذه مــن عــالم ل�ــل ت��يــأ

 إدارة ألن غ�ــ�ه، �ـ� �عـ�ش الو  غ�ـ�ه �سـمع ال أنــت وإذا محسـوس، منظـور  مسـموع موجـود

 ف�ــو املف�ــوم، التعب�ــ� ف��ــا و�فســد �حســاس، ف��ــا يبطــل ال�ــ� الفو�ــ�� �ــ� �ل�ــا املفــاتيح

  وأصداء لغط إذن

 وإنمـــــا باطــــل، بــــار�س حــــديث أن �ــــذا مع�ــــ� فلــــ�س القــــا�رة حــــديث �ســــمع كنــــت إن

 صــادق لـكذ �عـد بـار�س وحــديث غ�ـ�ه، اتجـاه �ـ� ولـ�س �تجــاه �ـذا �ـ� املفتـاح أن معنـاه

  �حاديث من وغ��ه القا�رة، حديث صدق آخر�ن أناس عند
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 الســـآمة دنيـــا أن ذلـــك مع�ـــ� فلـــ�س والتفـــاؤل  �قبـــال دنيـــاوات مـــن دنيـــا �ـــ� كنـــت وإن

  تحول  لو وأنھ �نا، املفتاح أن معناه وإنما وضالل، عدم والقنوط
ً
  !!�ناك ألصبح قليال

  ا��سوس امتناع ع�� يدل ال ا��س امتناع

 ال حيـــــث والتوفيقـــــات واملعـــــا�ي والشـــــ�ول  �خيلـــــة تـــــرى  ال�ـــــ� العبقر�ـــــة نفســـــر و��ـــــذا

 ح�ـــ� وخفا��ـــا صـــم��ا �ـــ� تظـــل ولك��ـــا أحـــد، ��ـــا يـــدري  وال أحـــد �ســـمع�ا وال أحـــد يبصـــر�ا

  لسواه معدومة لھ موجودة ف�� إل��ا، و�ستمع ��ا يدري  من تصادف

 وا���ــ�ان، صــاقبون امل يلمحــھ لــ�س مــا ا��فايــا مــن تلمــح ال�ــ� الصــوفية نفســر و��ــذا

 �عي�ـــــ� وتبصـــــر والرفقـــــاء، املزاملـــــون  م��ـــــا يق�ـــــ�ب أن قبـــــل وا��ـــــاوف �مـــــال مـــــن وتق�ـــــ�ب

  :قائل ألف ل�م قال وإن يصدقون، ال ضاح�ون  حول�ا من والناس) حزام(

  إذا قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقو�ا

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام

     
 يــرى  مــا أمــا. ســاعة مســ��ة ع�ــ� بــالع�ن يــرى  ســوف يــوم مســ��ة ع�ــ� بــالع�ن يــرى  مــا ألن

 جميـــــع ت�ناولـــــھ ح�ـــــ� واق�ـــــ�ب اق�ـــــ�ب �لمـــــا وامل�ـــــابرة املغالطـــــة فيـــــھ تك�ـــــ� فقـــــد بالســـــر�رة

  !!القديم ضاللك �� تزال ولن �ذا، �غ�� أنبأتنا إنك. ال بھ؟؟ أنبأتنا الذي أ�ذا: السرائر

  .ا��يوان حياة �� امللموسة املشا�د إ�� والصوفية العبقر�ة من ول��بط

  فيـــھ ت�ـــ�ك للمنـــديل اليـــد مالمســـة بـــأن �شـــعر مـــن النـــاس مـــن ينفـــأ
ً
 الرائحـــة مـــن أثـــرا

 وكـــرروا شـــا�دوه أن لـــوال ذلـــك ل�ـــم يث�ـــت مـــن وأيـــن أيـــام؟ �عـــد �نـــف �شـــم�ا ا��سوســة

  ا��يوان؟؟ �عض من ش�وده

 ألنـــھ إال ا��يـــوان ذلـــك أدرك�ـــا مـــا بـــل: قائـــل يقـــول  أن الرائحـــة تلـــك) وجـــود( أفيـــنقض

  لكالب؟ا بحاسة �شم �لب

 النـاظم ذلـك أدرك�ـا مـا بـل: قائـل يقـول  أن والتوفيقـات املعـا�ي تلك) وجود( أفينقض

  مخبول؟ مجنون  ألنھ إال املوسيقي ذلك أو
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 املعــا�ي تلــك وج�ــة إ�ــ� الســر�رة يوجــھ الــذي املفتــاح �ــو املزعــوم ا��بــل ي�ــون  ال فلــم

 لنـا و�ـروي �سـمع�ا مـن نـارأي وإن املفتاح نملك ال ألننا) ا��طة( ننكر ولم والتوفيقات؟؟

  وانتظام؟ تناسق �� وأناشيد�ا أ��ا��ا

 نظـــــر، �ـــــل �شـــــ�د�ا لـــــم وإن بـــــاملنظورات حافـــــل و�شـــــعر يحـــــس بمـــــا حافـــــل فالعـــــالم

 �ــــــل يــــــذق�ا لــــــم وإن بــــــالطعوم وحافــــــل أذن، �ــــــل �ســــــمع�ا لــــــم وإن باملســــــموعات وحافــــــل

  ياةح �ل والتفا�م التعاطف اتصال ��ا تتصل لم وإن با��ياة وحافل لسان،

 بـالو�� وحافـل باملـدر�ات، وحافـل باملعـا�ي، حافـل إنـھ القياس �ذا ع�� نقول  ال فلم

 ال حيـث مـن واملـدر�ات املعـا�ي �اتيـك تلـتقط الـروح �ـ� حاسـة لھ العبقري  وإن والتعب��،

  �ناك؟؟ بموقع�ا أحد يحلم

 بالتقــــــاط تنفــــــد لــــــن العبقر�ــــــة ت�ناول�ــــــا ال�ــــــ� الذ�نيــــــة ا��سوســــــات أن نف�ــــــم ال لــــــم

 ع�ــ� يــرى  لــن تنفــد مــادة لــھ ل�ســت الــذي ال�ــ��ء وأن بأجســام، ل�ســت أل��ــا م��ــا ذ�ــان� 

 و�نفــذون  إليــھ ينظــرون مــن حســب �وضــاع مــن �لــوف ألــوف ع�ــ� يــرى  بــل واحــد وضــع

  فيھ؟

 ال املعـا�ي �ـذه ألن مشـ�تة، منظومـة ظاملـة، عادلة محزنة، مفرحة الدنيا ت�ون  ال لم

 يصـعب وإنمـا العيـان، عـالم �ـ� والبيضاء السوداء اقضت�ن كما �ل�ام عالم �� ت�ناقض

 إذا فنخــــرج املــــذياع، مفــــاتيح بــــ�ن التوفيــــق يصــــعب كمــــا واحــــد إل�ــــام �ــــ� بي��مــــا التوفيــــق

  النظام؟ وال الف�م تقبل ال أصداء إ�� والنظام، الف�م من جميعا أدرناه

  مفتاح�ا �� صادقة حالة �� قلت والقنوط ا��زن  جانب إ�� عابرة حالة �ي مرت إذا

  �ـــ� قلـــت والرجـــاء الفـــرح جانـــب إ�ـــ� عـــابرة حالـــة �ـــي مـــرت وإذا
ً
 �ـــ� صـــادقة حالـــة أيضـــا

  مفتاح�ا

  أتلقــــى ولك�ـــ� تلـــك، �ــــ� أو �ـــذه �ــــ� ينحصـــر الســـرمدي العــــالم إن أقـــل ولـــم
ً
 مــــن درســـا

 وإن الك�ر�ــــاء، صــــندوق  مــــن - �قــــل ع�ــــ� - أك�ــــ� ��ســــانية الســــر�رة بــــأن وأومــــن املــــذياع

 ع�ـ� أك�ـ� الطـرف�ن بـ�ن الوصـلة وأن �ذاعة، مراكز من - �قل ع�� - أك�� �دراك عالم

  والطوال والوسطى القصار املوجات من �قل
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  والطغيان الف�ا�ة

   

كــــة
َ
 مــــن وعالمــــة ��ســــان، خــــواص مــــن وخاصــــة ا��يــــاة، �عــــم مــــن �عمــــة الف�ا�ــــة مل

 ال مـا وأباحـت �سـاغ ال مـا وغتسـ �ـ� إذا النقم �� �عدَّ  أن خليقة ولك��ا. �رتقاء عالمات

  .حرمات أو حقوق  ع�� و�ج��اء طغيان، ��كم �اإلذعان يباح،

 عبـــــد مـــــن أخطـــــر الـــــوزارة �ـــــ�) ز�ـــــور  أحمـــــد( أن هللا رحمـــــھ زغلـــــول  ســـــعد مـــــن ســـــمعت

 يحفـــز بـــل املصـــر��ن �ـــ� الغضـــب يث�ـــ� ال ز�ـــور  أحمـــد ألن طـــرازه، ع�ـــ� وَمـــن ثـــروت ا��ـــالق

 وقــــــد ذلــــــك، يكر�ــــــون  ال و�ــــــم مــــــزاح؛ إ�ــــــ� جــــــد مــــــن �مــــــر و�قلــــــب الف�ا�ــــــة ملكــــــة فــــــ��م

 و�ــأ�ي �خــر�ن، أيــدي ع�ــ� يقبلــوه لــم مــا يديــھ ع�ــ� فيقبلــون  فيــھ، و�مضــون  �ســتمرئونھ

  .الباب �ذا من ا��طر

 عــن �جتمــاعيون  والناقــدون  الرحــالون  يرو��ــا ال�ــ� الف�ا�ــات أقــرأ وأنــا �ــذا وذكــرت

 �ــذه �ــ� املطلــق الســلطان أ�ــ�اب ايحكم�ــ ال�ــ� �مــم وســائر والطليــان والــروس �ملــان

  .�يام

  املصــــــر�ون  يصــــــنعھ مــــــا تصــــــنع �مــــــم �ــــــذه أن �علــــــم أن في�ب�ــــــ�
ً
 مقابلــــــة مــــــن أحيانــــــا

 ت�ــ�ك و�ــ� ا��ــاكم عل��ــا فيصــول  بالنكتــة، الســطوة مجــازاة ومــن بالف�ا�ــة، الطغيــان

 �إ�ــ ف�ســ��يح م��ــا، أخــذ مــا بمقــدار منــھ أخــذت أ��ــا وتظــن عنــھ، باألحاديــث وتتفكــھ منــھ،

  !القصاص �ذا

 لــــو و�ــــود ا��يــــدة، للف�ا�ــــة و�طــــرب البارعــــة، النكتــــة يحــــب جــــورنج القائــــد أن قيــــل

 الـــبالد �ـــ� ا��اضـــرة ا���ومـــة عـــن واملـــزاح ال�ـــ�ر أقاو�ـــل مـــن النـــاس يتداولـــھ مـــا �ســـمع

 وســــائق فــــاتفق ��ــــا، ا���ــــر أو كتاب��ــــا مــــن النــــاس ��ــــوف إل��ــــا يصــــل ال ولكنــــھ �ملانيــــة،

  ســــمع �لمــــا إليــــھ اينقل�ــــ أن ع�ــــ� ســــيارتھ
ً
 نكتــــة �ــــل ع�ــــ� قــــروش خمســــة ولــــھ م��ــــا، شــــ�ئا

  .مقبولة

 �ـــ� �ل�ـــا البضـــاعة احت�ـــار ع�ـــ� وحـــرص ا��ـــروم للســـائق املـــورد فطـــاب: الـــراوي  قـــال

  القائد إ�� جاء ثم. السوق  �ذه
ً
 القائـد فـداخل الالذعـة، النوادر من صا��ة بحفنة يوما
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 يحــدث �أنمــا وقـال التنكيــت، مـن �لــيم الضـرب �ــذا ذيــوع مـن وأشــفق الغـيظ مــن �ـ��ء

 و�سـع�ن �سـعة أعطونـا أ��ـم حال �ل ع�� ي�سون  ال إ��م. . . شاءوا ما لي���وا: (نفسھ

  . . .!)�خ��ة �نتخابات �� أصوا��م من املائة ��

  :ا��تكر مورده ع�� خاف وقد السائق بھ فصاح

  !النكتة؟ �ذه باعك الذي من! القائد سيدي

  الــــــراوون وروى 
ً
 العســــــكر�ة الفــــــرق  إحــــــدى �ــــــ� زوج�ــــــا انــــــتظم شــــــابة زوجــــــة أن أيضــــــا

 مــن �ول  ال�ز�ــع �عــد مــا إ�ــ� التــدر�ب ســاعات وامتــدت امل�ــ�ل  عــن غيابــھ فطــال ا��ديثــة

 طو�لـة، ف�ـ�ة ذلـك ع�ـ� وتمـادى. يـؤوب حـ�ن أو�تـھ ت�تظـر وال تنـام أن �عـودت ح�ـ� الليل،

 تلــك مــن أو التــدر�ب ا�ــذ مــن ل��ــالص يحتــال أن ع�ــ�� التن�يــھ �عــض تن��ــھ أن فأحبــت

 ال�ـــ� باللوحــة �ــ��ء أشــبھ كب�ـــ�ة ورقــة الســر�ر مــن ا��ـــا�� املوضــع ع�ــ� ف��كــت املواعيــد،

 يرقــــد �ــــان حيــــث!. . . �نــــا: (عل��ــــا وكت�ــــت و�ثــــار، �نصــــاب �عــــض ع�ــــ� للتــــذ�ار، تكتــــب

 بـــا���� ا���ـــ�ان وســـمع. رآ�ـــا حـــ�ن ف�ـــ�ك). . . العســـكر�ة بالفرقـــة التحاقـــھ قبـــل زو�ـــ�

 �ســـــتطالع مكتـــــب إ�ـــــ� ا���ـــــ� وســـــرى . . . أيـــــام بضـــــعة بيـــــ��م الورقـــــة تنـــــاقلواو  ف�ـــــ��وا

  ف��ك
ً
  الزوجة اعتقل ولكنھ أيضا

ً
  ).العقاب أو التأديب معتقل �� أياما

 ال ف��ـا القـائم النظـام مـن لل�ـ�ك الظرفـاء يخ��ع�ـا ال�ـ� فالف�ا�ـات الروسـيا �ـ� أما

  .�ملانية الف�ا�ات عن الرواج �� تقل وال تح���،

  إن قيل
ً
ـع �سـتطلع أن أراد ا���ومـة منـدو�ي من مندو�ا

ْ
 يطوفـون  الـذين الفالحـ�ن ِطل

  فيھ معروض و�و لين�ن بضر�ح الطواف إ�� �ساقون  أو
ً
  .لألنظار مكشوفا

  فسأل
ً
  .لين�ن الزعيم �� أي ؟. .فيھ رأيك ما: م��م واحدا

  !يدفن ال ولكنھ ميت. . . حالنا مثل حالھ: البد��ة ع�� فأجاب

 �ـل إن: يقـول  امل�نـدس فسـمع يركبو��ـا، و�ـم املـذياع آلـة من مقر�ة ع�� فالح ووقف

) واحـدة �لمـة( يقول  أن ير�د من منكم ف�ل. �لھ العالم جوانب �� تدوي  �نا تلفظ �لمة

  !)النجدة: (فصاح املذياع بوق  إ�� وتقدم. . . �عم أن الفالح فأومأ الروسي�ن؟ باسم
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 فــــد�ش البولونيــــة، ا��ــــدود إ�ــــ� الروســــية ودا��ــــد مــــن �رانــــب مــــن جماعــــة وقفــــزت

 �ســتطالع مكتــب إن: م��ــا واحــد فقــال ا���ــ�؟ مــا: وســألو�ا لك����ــا البولونيــون  ا��ــراس

  أصـــدر قــد
ً
: ا��ـــارس قـــال. . . الروســية �قطـــار �ــ� ال�ـــ� الزرا�ــ� جميـــع ع�ــ� بـــالقبض أمــرا

 أن لــك �ــل ولكــن! �ــ�يح: (�رنــب فقــال! بزرا�ــ�؟ ولســتم أرانــب وأنــتم أنــتم شــأنكم ومــا

  !)�ستطالع؟ ملكتب ذلك تث�ت

 الـــزعيم أن الروســـيون  الظرفـــاء فأشـــاع �ـــذا �ســـتطالع مكتـــب مـــن الشـــ�وى  وعمـــت

 التلطـــــف غايـــــة النـــــاس إ�ـــــ� يتلطفـــــوا أن رجالـــــھ ع�ـــــ� وشـــــدد ب�ســـــر�حھ أمـــــر قـــــد ســـــتال�ن

  .ماضيھ فظاعة لي�سو�م

 فب�نمــا البلــديون، رفــاءالظ أشــاعھ الــذي ��ــذا �ســمعوا لــم املســاك�ن الفالحــ�ن أن إال

 �ـــــ� مـــــن ســـــمع�ا عنيفـــــة عطســـــة أحـــــد�م عطــــس إذ كب�ـــــ�ة مركبـــــة �ـــــ� مـــــ��م طائفـــــة �انــــت

 عطـــس الـــذي مـــن: وســـأل املركبـــة �ـــ� �ســـتطالع مكتـــب رجـــال مـــن واحـــد فأطـــل الطر�ـــق،

  العطسة؟ �ذه

 ي�ــــ�ز أن املتــــواري  العـــاطس يلكــــزون وطفقـــوا الرعــــب فــــ��م وســـرى  الركــــب فاضـــطرب

  أ�ــــ�ابھ ع�ــــ� يجــــور  وال عملــــھ روز  وحــــده و�حمــــل نفســــھ
ً
 فلــــم عطاســــھ، بجر�ــــرة جميعــــا

  . . .!أنا: والتلعثم الوجل من كث�� �� و�قول  با��قيقة �ع��ف أن إال الرجل �سع

: وقـــال ســـتال�ن الـــزعيم ألمـــر تنفيـــذا �ســـتطالع مكتـــب منـــدوب فـــانح��: الـــراوي  قـــال

  !هللا يرحمك

  أن الروســــيون  الظرفــــاء و�ــــروي
ً
 ذات ســــمع والتعز�ــــر التبكيــــتو  الســــباب مــــن طوفانــــا

 مــن الــزعيم يفـرغ ح�ــ� ا���ــاب فـانتظر. ســتال�ن الرفيـق ملكتــب ا��ــاورة ا���ـرة �ــ� يـوم

 �ــذه �ــل رأســھ ع�ــ� وقعــت الــذي املن�ــود الرجــل منــھ ل��ــ�بوا البــاب فتحــوا ثــم حديثــھ،

  املكتـــــب يبصـــــروا أن إال راع�ـــــم فمـــــا واملقـــــذعات، الشـــــتائم
ً
 غ�ـــــ� أحـــــد فيـــــھ ولـــــ�س خاليـــــا

  .الزعيم

  �شتمھ؟ كنت الذي املن�ود الرجل أين -

  !املناجاة حصة من الساعة فرغت وقد. . . �و أنا: الزعيم فأجاب -
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 وقفشــــــا��م املصــــــر��ن نــــــوادر مع�ــــــا وعرضــــــت) القفشــــــات( و النــــــوادر �ــــــذه عرضــــــت

 ونــال بالقســوة، املصــر��ن مــن نــالوا الــذين ا��ــاكم�ن وســائر قــوش وقــره وال�ــ�ك للرومــان

  كنــــت لــــو: ال��يــــب الســــؤال �ــــذا خــــاطري  ع�ــــ� فــــورد لنكتــــة،با املصــــر�ون  مــــ��م
ً
 حاكمــــا

 
ً
 والقفشـات الن�ـات يرسـلون  العنـان ل�ـم أطلـق �ـل السـاخر�ن؟ ل�ـؤالء أصـنع ماذا طاغيا

  أحســــــب أو �شــــــاءون؟ حيــــــث
ً
 ع�ـــــــ� فــــــا��ر والقفشــــــات الن�ــــــات �ــــــذه لعواقــــــب حســــــابا

  وا��زاء؟ باملصادرة وأ�عق��م ومذ�ع��ا أ��ا��ا

 �نتقـــــام �عــــض لنفســـــھ ي�ــــتقم أنــــھ املظلـــــوم وتــــو�م الظلــــم طـــــأةو  تلطــــف النكتــــة إن

 ع�ـــ� ل���ـــام معـــ�ن ثـــم مـــن ف�ـــ� و�نتظـــار، الصـــ�� ع�ـــ� وتروضـــھ الشـــدائد عليـــھ ف��ـــّون 

  .ا���وم�ن

 أ�ــ�وكة ا��يـف ا��ـاكم وتجعــل بالر�بـة و�عصـف بامل�ابــة تـزري قـد النكتـة أن إال

 مقامــــــة ع�ــــــ� ومجــــــرئ  طانھلســــــل مضــــــعف ثــــــم مــــــن ف�ــــــ� للســــــامر�ن؛ وم�زلــــــة �فــــــواه �ــــــ�

  .و�نتقاض الثورة ع�� ومحرض

  مقبولة ف�� للمظلوم�ن بلسم ��

  مر�و�ة ف�� للمظلوم�ن سالح و��

  املازح�ن؟ �ؤالء مع يصنع أن املس�بد با��اكم يحسن فماذا

 إن قلـــت إذا ا��قيقـــة أقـــرر  ولك�ـــ� أحســـب، فيمـــا فاصـــل جـــواب الســـؤال ل�ـــذا لـــ�س

 قـــوس و�ـــ� بقيـــة، للصـــ�� �ـــان إذا إال والن�ـــات بالف�ا�ـــات الظلـــم يحـــار�ون  ال ا���ـــوم�ن

 إال والن�ـات الف�ا�ـات قبـول  �ـ� ي�سمحون  ال ا��اكم�ن وإن يقولون، كما م��ع �حتمال

  .فسيح مجال السلطان بدوام وللثقة بقية للقوة �ان إذا

 بالف�ا�ـــــــــة �عتصـــــــــمون  ال فـــــــــا���ومون  ا��يـــــــــل ونفـــــــــذت الصـــــــــدور  ضـــــــــاقت إذا أمـــــــــا

  .و�ثورون  غضبون � بل والتنكيت

 واملــــزاح، ال�ــــ�ر�ة ع�ــــ� يصــــ�� لــــم ســــلطانھ بــــدوام ا��ــــاكم ثقــــة ضــــاعت إذا وكــــذاك

  �ستعيد أن ع��� عل��ا ا���ر وعا��
ً
  .و�متناع امل�ابة من ش�ئا
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 الطبــا�ع بــ�ن كــذلك نفــرق  وأن الف�ا�ــات، بــ�ن نفــرق  أن علينــا يجــب وذاك �ــذا و�عــد

  .ا���ومات ��رب وسيلة تتخذ�ا ال��

 تخيــــف ال الشــــ�لية واملالحظــــات اللفظيــــة ا��ناســــات تلفيــــق قوام�ــــا ال�ــــ� فالف�ا�ــــة

 
ً
  ا��يفــة الف�ا�ــة أمــا. العقــالء مــن أحــدا

ً
 إ�ــ� و�ســري  العظــم إ�ــ� تنفــذ ال�ــ� تلــك ف�ــ� حقــا

 و�ج��ئــون  يتفك�ــون، حــ�ن �عملــون  أنــاس إال الف�ا�ــة �ــذه ع�ــ� ينطبــع وال �مــور، قــرارة

  .���رون ح�ن
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  ال�� التار�خ وأ. . . �م

   

  ألن الفر�ســية، والثــورة) أنطوان�ــت مــاري ( عــن املا�ــ�� �ســبوع �ــ� ا��ــديث ك�ــ�
ً
 دارا

 التــار�خ إ�ــ� قر�بــة صــورة �ــ� املن�و�ــة امللكــة �ــذه حيــاة عرضــت املتحركــة الصــور  دور  مــن

 الروايــة �ــذه وشــ�دت. املنــاظر �عــض �ــ� يقتضـيھ الــذي والتصــرف الفــن إ�ــ� أقــرب ولك��ـا

 ذكـــرى  الفر�ســـية الثـــورة جعلـــت قـــد أ��ـــا وعرضـــ�ا تمثيل�ـــا براعـــة مـــن فأيقنـــت التار�خيـــة

 إخالد�ــم �ــ� وطبعــوا تقلبا��ــا بــ�ن وتقلبــوا أيام�ــا �ــ� عاشــوا قــد �ــأ��م شــ�دو�ا ملــن حيــاة

 ا��و�ر�ـــــة مســـــائل�ا �ـــــ� مل��مـــــة التـــــار�خ حقـــــائق أن ذلـــــك ع�ـــــ� وأعـــــا��م. حواد��ـــــا �عـــــض

 عل�ــ� أو اجتمـا�� مثـال ع�ـ� ال نف�ـ�� ثـالم ع�ـ� معروضـة وأ��ـا مسـتطاع، ال�ـ�ام أحسـن

  و�حساس العاطفة مع��ك إ�� بھ ينفذ وال والتدبر التأمل ع�� �مر يقصر

 مــــــاري ( لســــــ��ة بــــــھ م�ــــــد فيمــــــا املعاصــــــر�ن الســــــ�� كتــــــاب أك�ــــــ�) زفــــــيج ســــــ�يفان( قــــــال

 جبــــــابرة مــــــن أنــــــاس ع�ــــــ� أو البطولــــــة ع�ــــــ� تقــــــوم) التار�خيــــــة الفاجعــــــة: (إن) أنطوان�ــــــت

 لألحـداث يتعـرض) عـادي إ�سـان( ع�ـ� تقـوم ف�ـ� كـذلك تكـن لـم فـإن. لعقول وا النفوس

 عظيمـة أقدار من بھ يحيط بما عظيما وتجعلھ وال��امة الك�� �� تفوقھ ال�� ا��سام

  وقوع�ا �عد م��ا با��الص وال باتقا��ا لھ طاقة ال وإحن

 مــــن ةامــــرأ �انــــت ولك��ــــا وا���ــــ�وت، البطولــــة معــــدن مــــن أنطوان�ــــت مــــاري  تكــــن ولــــم

 بال�ــــــا �شــــــغل وال ا��يــــــاة ســــــ�ولة تحــــــب و�خــــــالق، واملــــــزاج الــــــذ�اء �ــــــ� الوســــــط الطــــــراز

 ظ�ـــــرت م��ـــــا الـــــرغم ع�ـــــ� واملشـــــكالت الفـــــوادح ��ـــــا أحاطـــــت فلمـــــا. واملشـــــكالت بـــــالفوادح

 وال بطولــــة غ�ــــ� مــــن وا��بــــابرة، �بطــــال فواجــــع �شــــبھ نمــــط ع�ــــ�) التار�خيــــة الفاجعــــة(

  ج��وت

  الــــــنفس ��ــــــز) الك�ــــــ�ى  الفاجعــــــة( أن عنــــــدنا والــــــرأي
ً
  �ــــــزا

ً
: اث�تــــــ�ن حــــــالت�ن �ــــــ� عنيفــــــا

 حالــــــة والثانيــــــة زفــــــيج، ســــــ�يفان إل��ــــــا أشــــــار ال�ــــــ� وا���ــــــ�وت البطولــــــة حالــــــة إحــــــدا�ما

 لـــھ تـــدع فـــال نفســـھ جوانـــب مـــن جانـــب �ـــل �ـــ� �حـــداث تمتحنـــھ الـــذي العـــادي ��ســـان

 التـار�خ اجعـةف �انـت وكـذلك. تيار�ـا دوافـق �ـ� مجروفـة غ�ـ� سـلطا��ا مـن �عيـدة حاسبة

 آدم بنــــات مــــن وامــــرأة ومحبــــة وأمــــا وزوجــــة ملكــــة �انــــت أنطوان�ــــت بمــــاري  أحاطــــت ال�ــــ�
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  �حـــداث ل�ـــا تركـــت فمـــا. ال�ســـاء كســـائر وحـــواء
ً
 اســـتغرقتھ إال ا��وانـــب �ـــذه مـــن جانبـــا

  دول��ا �� امللكة م��ا امتحنت: عليھ وطغت

 ولــــدت ال�ــــ� الد�ــــاب وسياســــة حكم��ــــا ال�ــــ� بالد�ــــا �سياســــة وعالق��ــــا حكم�ــــا ونظــــام

 ســبع الصــ�� ال��ــز علــة و��نــھ بي��ــا حالــت الــذي قر���ــا �ــ� الزوجــة م��ــا وامتحنــت ف��ــا؛

 الــــــبالط؛ ودســــــا�س الثــــــورة خطــــــوب فيــــــھ أصــــــاب��ا ��ــــــزه مــــــن شــــــفي إذا ح�ــــــ� ســــــنوات،

 �مومـة شـرف �ـ� بـل أموم��ـا، �ـ� نفسـھ وليـد�ا وطع��ـا الثـوار فطع��ـا �م م��ـا وامتحنت

 
ً
 مــا �أق�ــ�� فــرزن الســو�دي مــع قصــ��ا ف�انــت ا��بــة م��ــا وامتحنــت ؛حنا��ــا عــن فضــال

 امـرأة بي��ـا فوقفت أنوث��ا �� وامتحن��ا املكبوت؛ الغرام قصص أو الفراق قصص ت�ون 

  مسموم س�م ل�ل املقاتل بادية عزالء

 و�ـــان �ـــ� �انـــت وإن التـــار�خ فواجـــع أك�ـــ� مـــن) أنطوان�ـــت مـــاري ( فاجعـــة �انـــت لـــذلك

 ألن وا���ـــ�وت، البطولـــة معـــدن غ�ـــ� معـــدن مـــن املظلـــوم زوج�ـــا رعشـــ الســـادس لـــو�س

 املــــــدى غايــــــة إ�ــــــ� �ل�ـــــا وصــــــلت شــــــ�� نـــــوا�� مــــــن الفاجعــــــة �ـــــذه تقابــــــل �دميــــــة الـــــنفس

 ال�ـــــ� املتفرقـــــة الفجـــــا�ع �ـــــذه بـــــ�ن الك�ـــــ�ى  الفجيعـــــة أن ر�ـــــب وال. �ستقصـــــاء وقصـــــارى 

 القســــوة �ــــ� الغــــةالب �مومــــة فجيعــــة أو �م فجيعــــة �ــــ� �انــــت واحــــد �ــــ�ص �ــــ� التقــــت

  و�يالم

 وكــالء جاء�ــا يــوم أنطوان�ــت مــاري  فجيعــة تمثــل و�ــ�) ماشــ��ر نــور ( القــا�ر�ون  شــ�د

 الضــــنك و�ــــالء ال�ــــ�ن بــــالء �ــــ� العظ�ــــ� وســــلو��ا الصــــغ�� طفل�ــــا م��ــــا يأخــــذون  الثــــورة

  وا��رمان

 مـــا اب��ــا تود�ـــع ســاعة �ـــ� فعلــت قـــد أ��ــا لنـــا يــروي ال فالتـــار�خ) أنطوان�ــت مـــاري ( فأمــا

 �ـذا وتخبطـت املما�عـة �ـذه ما�عت قد أ��ا وال البيضاء، اللوحة ع�� ماش��ر نور  فعلتھ

 �ـــ� تفـــرق  مـــا املوقـــف �ـــذا �ـــ� تجمـــع أن أرادت املمثلـــة ولكـــن الب�ـــاء، �ـــذا و�كـــت التخـــبط

 ��ــا صــدقت ال�ــ� املبالغــة �ــذه فبالغــت املطعــون، والعطــف املفجــوع ا��نــان مــن أعــوام

 الوفيـــــة �م �ـــــذه أن ال�ـــــ�يحة �ســـــانيد �ـــــ� ث�ـــــت دفقـــــ التـــــار�خ تصـــــدق لـــــم وإن الفـــــن

 ع�ـــ� الطمأن�نـــة ســـ�يل �ـــ� النجـــاة وســـائل مـــن كث�ـــ� عـــن وأعرضـــت مـــرات نفســـ�ا ضـــيعت

 املركبـة �ـ� السـ�� اسـت�ناف وأصـبح) فـار�ن( إ�ـ� ال�ـرب خطـة فشلت فلما الصغ�� وليد�ا
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 �ــــ� ادا��يــــ ر�ــــوب ا��لصــــ�ن �نصــــار �عــــض عل��ــــا عــــرض املســــتحيل مــــن ضــــر�ا املقفلــــة

 �ـــذا فأبـــت وا��نـــود، الثـــوار إطبـــاق قبـــل ا��ـــدود و�ـــ�ن بيـــ��م الباقيـــة القصـــ��ة املســـافة

 ع�ـ� ل�ا التعرض يأمن ال ا��ند، �عض من رصاصة تص�بھ أن اب��ا ع�� مخافة �ق��اح

 مـن إخراج�ـا امللكيـون  دبر وملا ا���ول  الركب أو املقفلة املركبة �� يأم��ا كما جواد ظ�ر

 أوالده مـــــع املصــــابيح يوقــــد الــــذي العامــــل أســــمال �ـــــ� مع�ــــا و�ن��ــــا اب��ــــا جوإخــــرا ال�ــــ�ن

 ال�ـــرب �ســـتطيع إ��ـــا للملكـــة قيـــل ثـــم �خ�ـــ�ة، ال��ظـــة �ـــ� ا��طـــة �ـــذه فشـــلت الصـــغار

 جــــــراء مــــــن �ــــــ� عل��ــــــا يخــــــاف كمــــــا عل��مــــــا خــــــوف وال وابن��ــــــا اب��ــــــا ت�ــــــ�ك أن ع�ــــــ� وحــــــد�ا

 ال و�ـ� وحـد�ا النجـاة ع�ـ� ولـد��ا مـع اءالبقـ وآثـرت �باء �ل فأبت. و�ضط�اد ا��اكمة

 يـوم تأجيـل الثور�ـة ا��كمـة �سـأل أن ا��ـامي عل��ـا أ�ـ� وملا الطفل�ن �ذين مص�� �علم

 ع�ـ� وأصـرت إ��احـھ رفضـت �وراق مراجعـة مـن و�فـرغ للـدفاع �سـتعد ر�ثما ا��اكمة

 وراثـة �ـ� د�اولـ حـق عـن ال�ـ�ول بمثابـة الثـورة بح�ومـة اع��اف�ـا ي�ون  أن مخافة رفض�ا

 مطلو�ــة حيا��ــا أن و�ـذكر�ا �مومــة، حنــان ناحيـة مــن عل��ــا يحتـال ا��ــامي فعــاد. التـاج

  يتحــدث فلــم �غــراء �ــذا �ــ� واس��ســل لنفســ�ا، ال لولــد�ا
ً
 ح�ــ� النغمــة �ــذه ع�ــ� طــو�ال

 بـــ�ن فيـــھ جمعـــت الـــذي ا��فــوظ خطا��ـــا وكت�ـــت القبـــول  إ�ــ� وثابـــت عناد�ـــا عـــن أقلعــت

 ا��ـامي بنصـيحة والعمـل �خبار قالب �� فأفرغتھ ا��امي، رجاء إ�� ءو�صغا ا��يطة

 بـــــھ يتحقـــــق وال �بـــــالغ بـــــھ يتحقـــــق ح�ـــــ� لســـــا��ا ع�ـــــ� ال لســـــانھ ع�ـــــ� مكتـــــوب �ـــــو �أنمـــــا

 العبـــث �عبـــث و�ـــو م��ـــا فصـــلھ �عـــد الصـــغ�� اب��ـــا ضـــبط يـــوم الك�ـــ�ى  وال�ارثـــة �ع�ـــ�اف

 عـادة ع�ـ� أجـاب �ذا علمھ عمن بالسؤال رّوع فلما الباكرة، سنھ مثل �� �عرف ال الذي

 و�مـــــا قـــــال بمـــــا الشـــــ�ادة ع�ـــــ� ا��رضـــــون  حرضـــــھ ثـــــم. . .! وعمتـــــھ أمـــــھ �ـــــ� إ��ـــــا: �طفـــــال

 �ـذه عـن تجيـب أن فأنفـت التصـديق، يحتملـھ وال العقـل يقبلھ ال �راء من إليھ أضافوه

 سـؤال�ا عادفأ التجا�ل �ذا إ�� ا��كمة رئ�س ا��لف�ن �عض نبھ ح�� وتجا�ل��ا ال��مة

 أن تـــأ�ى الطبيعـــة ألن ا��ـــواب، أب�ـــت فإنمـــا أجـــب لـــم كنـــت إذا: (تقـــول  أن ع�ـــ� تـــزد فلـــم

 �م�ــــات جميــــع إ�ــــ� املســــألة �ــــذه �ــــ� �مــــر ألحيــــل وإ�ــــي. أم إ�ــــ� توجــــھ ك�ــــذه ��مــــة تجــــاب

  )امل�ان �ذا �� ا��اضرات

 مـــــا وأ��ـــــم فائلـــــة، الضـــــر�ة أن مع�ـــــم ���ـــــام دعـــــاة وشـــــعر ا��كمـــــة أعضـــــاء فشـــــعر

 ا��اضــرات �ــ� فســرى  و�بــاء، �م�ــات جميــع و�ــ�ن �م �ــذه بــ�ن قر�ــوا أن إال ��ــا صــنعوا
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 للشــــماتة إال حاضــــر�ن �ــــانوا ومــــا أصــــا��ا، ملــــا والرثــــاء عل��ــــا العطــــف شــــعور  وا��اضــــر�ن

 لـھ يبـق لـم وليد�ا أن و�قي��ا بمو��ا ا��كم صدور  �عد صنعتھ ما آخر �ان وقد و�زدراء

 ترجو�ـــا العمـــة تلـــك إ�ـــ� كت�ـــت أ��ـــا امل�ـــ�ونة، عمتـــھ غ�ـــ� مـــرهأ ع�ـــ� �شـــرف مـــن �عـــد�ا

  الوصاة خ�� بھ وتوص��ا إغرائھ، وس�ولة سنھ بصغر لھ و�عتذر الغالم عن الصفح

 حلكـــــة وأشـــــد�ا املصـــــائب أظلـــــم أنطوان�ـــــت مـــــاري  حيـــــاة �ـــــ� �م مصـــــ�بة �انـــــت لقـــــد

،
ً
 وإن املبـتالة، املـرأةو  املن�ـودة امللكـة �ـذه سـ��ة �ـ� الصـفحات أنصع �انت ولك��ا وسوادا

 ســ�� بــ�ن النــادرة الســ��ة �ــذه �ــ�) الك�ــ�ى  الفاجعــة( بخلــق لكفيلــة وحــد�ا الصــفحة تلــك

  .ال�ساء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



218 
 

  مشا��ات

   

 مـن كث�ـ� �ـ� م�شـا��ت�ن روايت�ن بالقا�رة املتحركة الصور  دور  عرضت واحد ش�ر ��

 إحـدا�ما �انـت أو راد،ب��وغ �� و�خرى  بار�س �� إحدا�ما �انت وإن واملعا�ي، السمات

 لـــــو�س عـــــن إحـــــدا�ما �انـــــت أو العشـــــر�ن، القـــــرن  �ـــــ� و�خـــــرى  عشـــــر الثـــــامن القـــــرن  �ـــــ�

  الثا�ي نقوال القيصر عن و�خرى  عشر السادس

 شـــ�دنا ح�ـــ� أيـــام تمـــض فلـــم) أنطوان�ـــت مـــارى ( عـــن بالرســـالة املا�ـــ�� مقالنـــا كت�نـــا

 يصــدق وكيــف والنكبــات، ا��ــوادث ت�شــابھ كيــف وشــ�دنا) والقيصــرة راســبوت�ن( روايــة

 مــن تخلــو ال �عــادة �انــت وإن نفســھ، �عيــد التــار�خ إن قــال مــن قــول  �حــاي�ن �عــض �ــ�

 بأســـــلوب مـــــرت�ن الواحـــــدة القصـــــة �عيـــــد ال الـــــذي املـــــا�ر الراو�ـــــة شـــــيمة: وتنقـــــيح تبـــــديل

  !واحد

 إ�ــ� �عضــ�ا يرجــع كث�ــ�ة مشــابھ الثــا�ي نقــوال ومأســاة عشــر الســادس لــو�س مأســاة �ــ�

  �سباب �شابھ عند النتائج �شابھ إ�� و�عض�ا اتاملصادف

 ال�ـ� ال�ارثـة �ـ� يـد امللكتـ�ن ل�لتـا و�انـت أملـا�ي، أصـل من أجن�ية ملكة ل�ل��ما ف�انت

 و�بنـاء ا��صـرم يـأ�لون  �بـاء( سـنة ع�ـ� يجـرى  �ل��ما �� التار�خ و�ان بالرجل�ن، حاقت

  )أخرى  وزر وازرة تزر  وال: (الكر�م القرآن �� العدل بآية �عمل وال) يضرسون 

  الثــــا�ي نقــــوال �ــــان فقــــد
ً
 �ــــان عشــــر الســــادس لــــو�س �ــــان كمــــا أصــــابھ فيمــــا مظلومــــا

  كال�ما
ً
  طيبا

ً
  الثـا�ي نقـوال و�ـان لشـعبھ؛ ا���ـ� ير�د رؤوفا

ً
 بـالتحكيم ينـادي للسـالم محبـا

 اســـتطاع، مـــا ا��كـــم تبعـــات �ـــ� إيـــاه �مـــة مشـــاركة إ�ـــ� يجـــنح و�ـــان الدوليـــة؛ �زمـــات �ـــ�

  انو�ـــ
ً
  يكـــن ولـــم قبلـــھ، مـــن لـــو�س �ـــان كمـــا حولـــھ ملـــن منقـــادا

ً
  وال مشاكســـا

ً
 يحـــب بطاشـــا

 التيـــار مـــع وأخـــذه الـــزمن و�ـــال فأصـــابھ و�يـــل زمـــن �ـــ� جـــاء ولكنـــھ الـــدماء، وســـفك الفتـــك

  و�بر�اء ا��ناة ع�� حكمھ �� يتدبر وال يتأ�ى ال الذي ا��ارف

 �ـــان أو �انـــت فر�مـــا ظلـــوم�ن،امل الـــرجل�ن تـــار�خ �ـــ� ال�امـــة املشـــا��ات �ـــ� �ـــذه ل�ســـت

 ا��الــــــة( تلــــــك �ــــــ� العظ�ــــــ� املشــــــا��ة ولكـــــن واملصــــــادفات، العــــــوارض أثــــــر مــــــن معظم�ـــــا
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 الع�ـود ��ـا و�ع�� �فلة، وال�واكب الدائلة والدول  امل��ارة بالعوالم تحيط ال��) العقلية

 وقلـــــة ا��اضـــــر مــــن وا��ـــــوف الغيـــــب إ�ــــ� النظـــــر و�ــــ�ن و�قبـــــال �دبـــــار بــــ�ن تجمـــــع ال�ــــ�

  إليھ �طمئنان

 مـــن يفلـــت ا��ـــوادث زمـــام ألن عـــاجزون، ضـــعاف أ��ـــم النـــاس يحـــس الع�ـــود تلـــك �ـــ�

 يختارونــــــھ الــــــذي الطر�ــــــق غ�ــــــ� إ�ــــــ� إراد��ــــــم غ�ــــــ� ع�ــــــ� يجــــــرف�م ا��ــــــوادث وتيــــــار أيــــــد��م

 الغيــــــــب إ�ــــــــ� ينظـــــــرون والضــــــــعف بـــــــال��ز �حســــــــاس �ـــــــذا أجــــــــل مـــــــن ف�ــــــــم ألنفســـــــ�م،

 قـــــدر ع�ـــــ� باملشـــــعوذين، وتـــــارة بالقد�ســـــ�ن ةتـــــار  و�ؤمنـــــون  �ســـــرار عـــــالم إ�ـــــ� و�تطلعـــــون 

  ا��ياة بحقائق والبصر العلم من نصي��م

 والصـفات العليـا باملثـل �يمان و�بطل اليأس و�غلب �مل يضمحل الع�ود تلك و��

 مــن �عطــ��م مــا �ــل ا��اضــر مــن و�أخــذون  والســرور، املتعــة ع�ــ� النــاس فيقبــل الرفيعــة

  يرجون  ال أل��م والل�و، اللذة
ً
  إليھ يركنون  وال غدا

 املغيبــــــات إ�ــــــ� والنظــــــر بالشــــــعوذة مغــــــراة ف�ــــــ�: النقيضــــــ�ن بــــــ�ن الــــــنفس تجمــــــع وقــــــد

 ال الشــــواغل مــــن شــــاغل �غ�ــــ� ا��اضــــر ألن حاضــــر�ا؛ �ــــ� باللــــذة مغــــراة و�ــــ� ا���ولــــة،

  �زمان تلك أمثالھ �� يطاق

  اللــــذة وطلــــب الغيــــب طلــــب �ــــ� املراجــــع إنمــــا
ً
 ا��اضــــر أن و�ــــو واحــــد، ســــ�ب إ�ــــ� معــــا

 فيمــا بمشــي�تھ التصــرف عــن عــاجز بي��مــا و��ســان مضــمون، غ�ــ� واملســتقبل مشــؤوم

 الــــدجال) �ال�ســـ��و( ظ�ــــر �ـــذا أجـــل مــــن الســـواء ع�ــــ� وصـــغار�ا �مـــور  كبــــار مـــن يـــزاول 

 �عظــم الــدجال) راســبوت�ن( ظ�ــر �ــذا أجــل ومــن عشــر الســادس لــو�س ع�ــد �ــ� �عظــم

 ب�ــــ� بــــ�ن النفســــية والــــدوافع ا��ــــوادث ھ�شــــاب ع�ــــ� دليــــل وكال�مــــا الثــــا�ي نقــــوال ع�ــــد �ــــ�

 الشـعوب، بـ�ن الفـوارق  يمحو لن ��سان ب�� �� ال�شابھ أن ع�� دليل وكال�ما ��سان

 لـم فراسـبوت�ن الشعوب تلك من شعب �ل ��ا اش��ر ال�� القومية ا��صائص يز�ل ولن

  نراسبوت� م�ان �� يص�� يكن لم و�ال�س��و. . . �ال�س��و م�ان �� يص�� يكن

 �يمـــــان �ـــــل مؤمنـــــة ال غر�يـــــة، وال شـــــرقية ال أمـــــة و�ـــــم الـــــروس بـــــ�ن ظ�ـــــر راســــبوت�ن

 وال ا��ــــــديث، العلــــــم بحضــــــارة متحضــــــرة ال بالوث�يــــــة، �يمــــــان �ــــــل مؤمنــــــة وال بالــــــدين،

 برسـالة القـوم �ـؤالء بـ�ن ظ�ـر ملـا فظ�ـر الوسـطى القـرون ج�الـة أو البداوة �� مستغرقة
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 عقيـــدة �ـــ� اللـــذة ومـــن الشـــعوذة مـــن برســـالة أو د،واحـــ وقـــت �ـــ� الوث�يـــة ومـــن الـــدين مـــن

 القديمـــة، املزدكيـــة إ�ـــ� �عضـــ�ا ومـــت املســـيح ز�ـــادة إ�ـــ� �عضـــ�ا يمـــت برســـالة أو واحـــدة،

 لـم ال�ـ� ا��فيـة املـذا�ب من ذلك قبل ما وإ�� م��ا، أقدم �� ال��) عش��وت( عبادة وإ��

 امل�ــان ذلــك �ــ� أي ســيو�ة؛�  القــارة مــن ا��نو�يــة الغر�يــة الرقعــة �ــ� قــط بقايا�ــا تنقطــع

  ا��ضــارات آثــار إليـــھ تصــل الــذي املعــزول
ً
 يحفظ�ـــا ثــم وأفر�قيــا، وأور�ـــا آســيا �ــ� جميعـــا

 
ً
  �جيال تم���ا قلما صبغة من بمالھ يصبغ�ا أن �عد املطو�ة عزلتھ �� جميعا

 و�قيـــت الباطنيـــة، فـــرق  مـــن الشـــواذ و�قيـــت الشـــيطان، عبـــادة بقيـــت الرقعـــة تلـــك �ــ�

 يرضـــاه لــ�س مـــا �ســالمية الدروشـــة باســم وصـــوامع�ا ت�ايا�ــا �ـــ� ت�ــيح ال�ـــ� النحلــة تلــك

 �مـــــــر آخـــــــر إل��ـــــــا انت�ـــــــ� ال�ـــــــ�) ا��ل�ســـــــ��( نحلـــــــة و�قيـــــــت الكتابيـــــــة، �ديـــــــان مـــــــن ديـــــــن

 فــإن. القــديم طبعــھ ع�ــ� القــديم �عتــھ يــدل رجــل إليــھ ي�ت�ــ� مــا أصــ�� و�انــت) راســبوت�ن(

 �ـــ� الرجـــل بـــھ اشـــ��ر لقـــب و�ـــو. . . الـــداعر أو الفـــاجر معنا�ـــا روســـية �لمـــة) راســـبوت�ن(

  والفسوق  بالشراب واس��تاره وعيثھ عبثھ جراء من شبابھ

  أتباع�ا؟ ع�� املفروضة وشعائر�ا عبادا��ا وما) ا��ل�س�ية( �ذه �� ما

 أن في�ب�ـــــ� إل�يـــــة صـــــفة الغفـــــران ألن مطلو�ـــــة ا��طيئـــــة أن ع�ـــــ� مـــــدار�ا نحلـــــة �ـــــ�

 هللا ي�ــون  فكيــف وإال. وعــال جــل ا��ــالق صــفات أخــص �ــ� ال�ــ� الصــفة �ــذه � تتحقــق

 
ً
 بـالروح �عـ�ش ��سـان أن ع�ـ� أخـرى  ج�ة من ومدار�ا ا��اطئ�ن؟ ا��الئق �غ�� غفورا

 طر�ـق �ـ� عبـاده يقـودون  الـذين �ـم قد�سـ�ن � وأن النـاس، مـع با��سـد و�ع�ش هللا مع

 قيــادة �غ�ــ� وحــده يخطــئ أن للعبــد يحــق فلــ�س. الغفــران طر�ــق و�ــ� ا��ســدية املع�شــة

  ا��تار قد�سھ من

 قـد�س أنـھ فـزعم أتباعـھ نفـوس ع�ـ� العظـيم) املغناط���� سلطانھ( راسبوت�ن وعلم

 إ�ــ�) الطر�ــق( �ــ� أحــد ��تــدي لــن فبغ�ــ�ه الغفــران، اللتمــاس هللا قبــل مــن املرســل الزمــان

  !الرحمن حظ��ة

 مـن إ�سـان �ـ� عـرف مـا �أقوى  راسبوت�ن �� �ان فقد) املغناط���� السلطان( �ذا أما

 لقتلــھ الفخــاخ حولــھ و�نصــب يمقتــھ رجــل ع�ــ� ســلطھ أنــھ ســطوتھ مــن بلــغ ح�ــ� النــاس،

 مســتمد املغناط��ــ�� الســلطان �ــذا أن ر�ــب وال. حر�اتــھ وشــل فأنامــھ ا��نجــر أو بالســم
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 و�ـادت مـرت�ن، ا��نجـر ومـن السـم مـن أنقذتـھ ال�ـ� ال�ائلـة ا��يوانية القوة تلك من فيھ

 الرصــاص إطـالق �عـد والســيوف بالع�ـ�� عليـھ املتــآمر�ن إطبـاق واللـ الثالثــة املـرة تنقـذه

 الســـــــلطان �ـــــــذا أن كـــــــذلك ر�ـــــــب وال رجـــــــال، بضـــــــعة لقتـــــــل يكفـــــــي بمـــــــا و�ســـــــميمھ عليـــــــھ

 �عـد وسـر�رتھ أعصـابھ ع�ـ� بالسـيطرة الع�ـد و�ـ� شـفاء ع�ـ� أعانـھ الـذي �ـو املغناط����

 الـــدجال �ـــان العـــدة ه��ـــذ املـــوروث ســـقامھ أثـــر مـــن بموتـــھ وأنـــذروا �طبـــاء منـــھ يـــ�س مـــا

  الروسية الدولة من امل��ار العالم ذلك ��) التار�خية م�متھ( إلنجاز �ستعد الرو���

 بـــــ�ن) التار�خيـــــة مل�متـــــھ( تصـــــدى حـــــ�ن قبلـــــھ مـــــن) �ال�ســـــ��و( زميلـــــھ اســـــتعد فبمـــــاذا

  الثائر�ن؟ امل��دين والدعاة املشكك�ن الفالسفة عصر �� الفر�سي�ن

 النحـــل طر�ـــق مـــن العنصـــر �ـــذا إ�ـــ� ســـ�يل وال اء،وا��فـــ الغيـــب عنصـــر مـــن لـــھ البـــد

 املاســــــون  صـــــوامع إ�ــــــ� إذن أتباعـــــھ فلينقـــــل املســــــ��يبة، امل��ـــــدة �ونـــــة تلــــــك �ـــــ� الدي�يـــــة

 الغوايــة عنصــر مــن لــھ والبــد واملــؤامرات الدســا�س وم�ــامن الســر�ة ا��ماعــات و�يا�ــل

 باســـــم إذن ھأتباعـــــ فل��ـــــ�ر والعبـــــادة، الدروشـــــة نحلـــــة مـــــن إل��مـــــا ســـــ�يل وال واملتعـــــة،

 م�ـــــ�ة ال��ـــــائز غضـــــون  وتكســـــو العمـــــر وتطيـــــل الشـــــباب تجـــــدد ال�ـــــ� الشـــــرق  عقـــــاق��

  الصباحة ورونق الصبا

 العــوالم بــ�ن ال�شــابھ موضــع ثــم ومــن �عظــم، دجالــھ) م��ــار عــالم( ل�ــل �ــان و�كــذا

  امل��ارة

 ثـــم ومـــن وأطوار�ـــا، أخالق�ـــا نمـــوذج ع�ـــ� أو غرار�ـــا ع�ـــ� أمـــة �ـــل دجـــال �ـــان و�كـــذا

  �شباه تلك ب�ن ��الفا موضع

 ا��تلفـات املواضـع و�ذه امل�شا��ات، املواضع �ذه إ�� نخلص أن التار�خ ع��ة وإنما

  .املستعاد ا��الد القانون  قبضة �� الشعوب حوادث من
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  �امل مصطفى كتاب

   

 ال��ضــــــة مــــــؤرخ بحــــــق �ســــــ�� أن جــــــدير بـــــك الراف�ــــــ� الــــــرحمن عبــــــد الكب�ــــــ� �ســـــتاذ

 �ـــــ� وأرخ�ـــــا الفر�ســـــية، با��ملـــــة بـــــدأت ال�ـــــ� مرحل��ـــــا �ـــــ� أرخ�ـــــا ألنـــــھ ديثـــــة،ا�� القوميـــــة

 فيمــــا و�ـــ���ا املصـــر�ة، �ر�كـــة ع�ـــ� الكب�ـــ� ع�ـــ� دمحم بقيـــام بـــدأت ال�ـــ� التاليـــة مرحل��ـــا

 الوطنيـة فا��ركـة ال��يطـا�ي فـاالحتالل العرابيـة الثـورة ع�ـد إ�ـ� املراحل من ذلك أعقب

  �حتالل �ذا ع�د ��

 القـــــرن  و�دايـــــة عشـــــر التاســـــع القـــــرن  ختـــــام إ�ـــــ� ل�ـــــا تار�خـــــھ �ـــــ� تـــــأدى قـــــد ذا �ـــــو و�ـــــا

 �امـل مصـطفى ا��يـل ذلك أبناء �� الوطنية زعيم ف��ا ظ�ر ال�� الف��ة إ�� أي العشر�ن،

  هللا رحمھ باشا

 املتقدمــة الكتــب �ــ� بن��ــھ شــ�يھ �امــل مصــطفى عــن كتابــھ �ــ� الكب�ــ� �ســتاذ ون�ــ�

 �ســــانيد مــــن إليــــھ احتــــاج مــــا و�ستق�ــــ�� الوقــــا�ع بــــعيت� والوج�ــــة، الطر�قــــة حيــــث مــــن

 تجميـل أو التبعـات تخفيـف إ�ـ� �س�� ميل مع وا��وادث الرجال ع�� ا��كم �� و�نصف

 وال القـارئ  ذ�ـن ع�ـ� تثقـل ال والتعليـق التعليـل �ـ� وسـ�ولة ا��وانب، �عض �� ا��اسن

  والعواقب �سباب من يالزم�ا ما دون  بالظوا�ر ذلك مع تكتفي

 مـــن أو ا��اضـــرة ا��يـــاة ميـــدان مـــن اق�ـــ�ب قـــد �امـــل مصـــطفى عـــن كتابـــھ �ـــ� أنـــھ إال

 �عــــض �ــــ� قصــــد دون  امل�ــــ�ان �ــــ� آثــــره لــــذلك ف�ــــان فيــــھ، �عــــ�ش الــــذي السياســــة مع�ــــ�ك

  �حيان �عض �� ظا�ر قصد وع�� �حيان،

 احـــــتالل �عـــــد ا��تلفـــــ�ن ومـــــذ�ب��ا الوطنيـــــة ا��ركـــــة إ�ـــــ� نرجـــــع نقـــــول  مـــــا ولتوضـــــيح

 زغلــــول  ســـعد عــــن كتابنـــا �ــــ� قلنـــا كمـــا الوطنيــــة الـــدعوة �انــــت فقـــد الــــبالد �ـــذهل �ن�ل�ـــ�

) 
ً
 العثمانيـة، الدولـة إ�ـ� يتجـھ �ان ما فم��ا املأمولة، والن�يجة املقصد �� مختلفات شعبا

 الشــرقية، مطامع�ــا �ــ� تنــاوئ  �انــت ال�ــ� الــدول  أك�ــ� أل��ــا فر�ســا إ�ــ� يتجــھ �ــان مــا وم��ــا

 تذبــذب بــأعي��م شــ�دوا الــذين العرابيــة الثــورة حصــفاء ؤالء�ــ وال �ــؤالء مــع �شــ��ك ولــم

 مــا الفر�ــق �ــذا رجــال رأى فقــد. �حــتالل قبــل العثمانيــة والسياســة الفر�ســية السياســة
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 ع�ـــــ� فاســــتقاموا العقيمــــة، ا���ـــــود و�ــــذه ال�اذبــــة �مـــــال �ــــذه �ــــ� وز�ـــــادة حســــ��م �ــــو

 واســــتقالل الصــــميمة �ةاملصــــر  ال��ضــــة طر�ــــق و�ــــو ل�ــــم املم�ــــد املفيــــد الوحيــــد الطر�ــــق

 ألنــھ واملثــابرة، واليقظــة العلــم �عــدة �مــة وتزو�ــد �ســتقالل، بطلــب أنفســ�م املصــر��ن

 ع�ـ� و�صـرار لـھ و�ستعداد ف�مھ وسيلة من أنجع رأ��م �� �ستقالل إ�� وسيلة من ما

  .)زغلول  وسعد عبده دمحم أمثال املصر��ن فطاحل من أناس �ان الفر�ق �ذا ومن. طلبھ

: �حـــــتالل �عـــــد الوطنيـــــة ا��ركـــــة مـــــذا�ب مـــــن شـــــاعا اللـــــذان املـــــذ�بان �مـــــا �ـــــذان

 دولـــــــة أل��ـــــــا أمـــــــا العثمانيـــــــة، بالســـــــيادة �عتصـــــــام ومـــــــذ�ب للمصـــــــر��ن، مصـــــــر مـــــــذ�ب

 غ�ـ�( مركـزه وإظ�ـار الغاصـب ��ار�ة) شرعية ��ة( العثمانية السيادة ألن أو ا��الفة،

  )املشروع

 و�ــــان العثمانيــــة، الســــيادة أنصــــار مــــن �ــــان هللا رحمــــھ �امــــل مصــــطفى أن يخفــــى وال

 جلـوس عيـد �ـ� عـام �ـل ا��افـل يقـيم و�ـان التـام، �ستقالل يذكر وال �ستقالل يذكر

 للســــــــيادة املصــــــــر��ن والء ليؤكــــــــد عثمــــــــان آل ســــــــلطان ا��ميــــــــد عبــــــــد) �عظــــــــم املتبــــــــوع(

 كمــا مصــر اللاســتق( مبادئــھ مــن �ول  املبــدأ ف�ــان الــوط�� ا��ــزب ا�شــأ وقــد. العثمانيــة

 دمحم لعائلـة مصـر عـرش يضـمن الـذي �سـتقالل ذلـك ،1840 سـنة لنـدرة معا�دة قررتھ

  ).تركيا عن الداخ�� �ستقالل مع ع��

  ).العلية والدولة مصر ب�ن العالئق تقو�ة( مبادئھ من العاشر املبدأ و�ان

 ذ�ســــتا ع�ـــ� �عيـــب اللـــواء كتــــب ح�ـــ� الـــرأي �ـــذا ع�ــــ� �امـــل مصـــطفى أشـــياع ولبـــث

 أح�ــام ع�ـ� بـذلك و�خــرج التـام باالسـتقالل يطالــب أنـھ) بـك الســيد لطفـي أحمـد( الكب�ـ�

 بــ�ن التفرقــة إ�ــ� يومئــذ �ســتاذ فاضــطر العثمانيــة، للســيادة الــوالء ســنة وع�ــ� القــانون 

  ال�امل و�ستقالل التام �ستقالل
ً
  الشرعية الصيغة و��ن إليھ يدعو ما ب�ن توفيقا

 و�عــــد العظ�ــــ� ا��ــــرب �عــــد مــــا إ�ــــ� الــــرأي �ــــذا ع�ــــ� امــــل� مصــــطفى أشــــياع لبــــث ثــــم

 �ــــ� ثــــم �ســــتانة �ــــ� الســــيادة أ�ــــ�اب إ�ــــ� �مــــر فحولــــوا أعقب��ــــا، ال�ــــ� الوطنيــــة الثــــورة

  ي��مـوا أن للمصــر��ن ولـ�س �صـالء �ــم �ـأ��م أنقـرة،
ً
 إبــرام �عـد إال الســيادة �ـذه �ـ� أمــرا

  !!ا��الف موضع �� رأ��م �صالء
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 مـــــــن الصـــــــواب موقـــــــع حـــــــ�ن �عـــــــد فظ�ـــــــر �راء وتمخضـــــــت ثا��ـــــــواد �عاقبـــــــت وقـــــــد

  العثمانيـــة الســـيادة ��ـــة وضـــعفت املـــذ�ب�ن،
ً
  شـــ�ئا

ً
 ا��اضـــر ا��يـــل أصـــب ح�ـــ� فشـــ�ئا

  !!خالف موضع �يام من يوم �� الرأي �ذا �ان كيف ال��ب �ل ���ب

 وال �امــل مصــطفى تــار�خ �ــ� ��قيقــة �ــذه ب�يــان يق�ــ�� التــار��� �نصــاف �ــان وقــد

 يوجـب بـل ا��ـ�ن، ذلـك �ـ� العثمانية بالسيادة املعتصم�ن أعذار يفصل أن ؤرخامل يمنع

 أنــھ �شــعر حــ�ن ســيما وال ا��ــالف�ن صــواب مع�ــا يــذكر وإن �عــذار �ــذه يــذكر أن عليــھ

  صواب

 و�أنمــــا ذاك، أو �ــــذا إ�ــــ� إشــــارة فيــــھ نــــر فلــــم �امــــل مصــــطفى كتــــاب �ــــ� بحثنــــا ولكننـــا

 اغفـل قـد الكب�ـ� �سـتاذ أن فوجـدنا التار�خيـة ةالنصـف ع�� ا��ز�ية ال��عة عليھ غلبت

 ع�ـــ� اللـــواء حملـــة يـــذكر ولـــم �عظـــم املتبـــوع محافـــل يـــذكر فلـــم �غفـــال، �ـــل املوضـــوع

 عـــــن صـــــفحات عشـــــر مـــــن أك�ـــــ� وكتـــــب العثمانيـــــة، الـــــبالد �ـــــ� وا��ر�ـــــة الدســـــتور  طـــــالب

 ي�شــــر أن دون  فيــــھ ال�ــــ�ف وأقــــوال أعضــــائھ أســــماء مفصــــال الــــوط�� ا��ــــزب تأســــ�س

  �حزاب من حزب زعيم س��ة �� املؤرخ يث�تھ ما أ�م و�� م��ا بامل�م يأ�ي أو بادئھم

 ا��ركــة بمعــا�ي يحــيط أن للقــارئ  وأتــاح نصــا��ا �ــ� ا��قــائق ألقــر �ــذا فعــل أنــھ ولــو

 خطـا أو صـواب مـن بالتـار�خ املقصـودة الع�ـ�ة �سـتخرج وإن نواح��ـا، جميـع مـن الوطنية

  الصواب �ل أو ا��طأ �ل عھم واحد فر�ق من وما فر�ق، ل�ل

 يأخـــــذ بـــــھ إذا ال�ســـــيان يبطل�ـــــا ال ال�ـــــ� ا��قـــــائق �ـــــذه ي��ـــــ�� الكب�ـــــ� �ســـــتاذ و��نمـــــا

 عالقـة عـن فيقـول  زغلـول  سـعد عـن يكتبھ فيما عل��ا معول  وال ل�ا سند ال ال�� بالظنون 

  �ـــــان ال��نـــــة ر�اســـــة مـــــن ا��ـــــ�ابھ أن وتبـــــ�ن( املصـــــر�ة با��امعـــــة ســـــعد
ً
 لرغبـــــة تحقيقـــــا

  والر�ـــــود الفتـــــور  أصـــــابھ وقـــــد املشـــــروع، يحـــــبط ل�ـــــي ل�حــــتال
ً
 مـــــن ا��ـــــ�ابھ �عـــــد فعـــــال

  �حــتالل مــن بإ�عــاز ا��ــ�ن ذلــك �ــ� خلقــت ا���ومــة ألن و�خاصــة ال��نــة،
ً
 حركــة أيضــا

 بـــذلك معارضـــة ل�ـــا الت�ـــ�ع ع�ـــ� ا���ـــات مختلـــف �ـــ� �عيـــان واســـتحثت الكتات�ـــب إ�شـــاء

  ).ا��امعة مشروع
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 - خطبتـھ �انـت وقـد( فقال العر�ية باللغة التعليم مسألة ��إ الكب�� �ستاذ أشار ثم

 احــل الــذي �ــو �حــتالل ألن. التعلــيم �ــ� �حــتالل سياســة عــن دفاعــا - ســعد خطبــة أي

  . . .)�م��ية باملدارس التدر�س �� العر�ية اللغة محل �نجل��ية اللغة

  �ان ا��امعة ر�اسة من زغلول  سعد ا���اب أن تب�ن
ً
 يـا. . . �حـتالل غبـةلر  تحقيقا

 
ً
  البيان؟ ذلك جاء أين ومن ذلك؟ تب�ن كيف! ��با

 �ع�ـ�ف كمـا �ش�ادا��ا واع��فت باملال ل��امعة ت��عت ا���ومة أن ف�� ا��قيقة أما

  وسـألنا. �م��ية املدارس �ش�ادات
ً
.  : عنـھ كتابنـا �ـ� �شـرناه بيـان �ـ� فقـال ذلـك �ـ� سـعدا

.(  

 دفعـت أ��ـا يج�لـون  قـد ا���ومـة قبضة من ا��امعة إخراج ير�دون  والذين �ذا �ل

 ولـ�س بأجمعـھ، املصـري  القطـر أنحـاء �ـ� املت��عـون  دفعھ ما أضعاف خمسة واحدة مرة

 منتظمــــة مدرســــة ل�ــــا اعتبار�ـــا فــــإن ا��امعــــة �ـــذه ا���ومــــة بــــھ أمــــدت مـــا �ــــل �لــــھ �ـــذا

  ��ــاعل �قبــال إال النــاس ي�شــط املدرســية الشــ�ادات بقيــة بــ�ن شــ�اد��ا وقبــول 
ً
 ال إقبــاال

 ت��ــ�� ال ور�مــا العقــل، وتوســيع العلــم تحصــيل مجــرد م��ــا الغــرض �ــان إذا بمثلــھ تظفــر

، املشــروع إعانــة ا���ومــة مــن يطلــب �ــان �ــؤالء �عــض أن
ً
 إشــراف�ا �ن فرفضــ�م ماديــا

  ).بم�ان الغرابة من �عد م��ا طلبوه ما ا���ومة أدت أن �عد عليھ

 موقــف مــن مــرة ألــف ألصــوب وأنــھ وز�ــر، �ــوو  ا��امعــة مــن ســعد موقــف �ــان �كــذا

) الكتات�ـــــب( إ�شـــــاء أمـــــا. مصـــــ���ا �ـــــ� النـــــاس و�شـــــكيك إحباط�ـــــا إ�ـــــ� ذاك يـــــوم الـــــداع�ن

  واعتبــــاره
ً
 الدســــتور  رأينــــا ح�ــــ� هللا بحمــــد عشــــنا فقــــد العليــــا واملــــدارس ل��امعــــات حر�ــــا

  �لزامــي التعلـــيم يفــرض املصــري 
ً
  و�جعلـــھ فرضــا

ً
 وعشـــنا الوطنيــة، الواجبـــات مــن واجبــا

  أن علمنا ح�� هللا بحمد
ً
 ا��يد العمل ذلك إ�� سنوات القومية ال��ضة سبق قد سعدا

  �ان الذي
ً
  ا��نايات من ذاك يوم محسو�ا

  ينــق أن ��ســان ع�ــ� الســ�ل ومــن
ً
 التــدر�س تقر�ــر ع�ــ� ال��ــوم �عــارض حــ�ن ســعدا

 والنظــر درســ�نامل وإعــداد الكتــب إعــداد قبــل املصــر�ة املــدارس جميــع �ــ� العر�يــة باللغــة

  الســــ�ل مــــن ولكــــن التبــــديل؛ �ــــذا عواقــــب �ــــ�
ً
 �ــــو املســــتطاع أن ��ســــان �علــــم أن أيضــــا

  وإن املستطاع
ً
 �عملـھ مـا ج�ـد لتدر�سـ�ا والتم�يـد العر�ية اللغة س�يل �� عمل قد سعدا
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 باملدرســــ�ن �ســــتغ�� تكــــن لــــم نفســــ�ا �امــــل مصــــطفى مدرســــة وإن �يــــام، تلــــك �ــــ� وز�ــــر

  �ن�ل�ــ�، املدرســ�ن عــن املصــر��ن
ً
 تــدب�� أن مــن ا��ــ�ن ذلــك �ــ� يقــال �ــان مــا ع�ــ� اعتمــادا

  .العس�� باألمر ل�س املدرسية والكتب الدراسة

 مـــن يم�ـــ� ف�ـــو الف�ـــ�ة، �ـــذه تـــار�خ �ـــ� الراف�ـــ� �ســـتاذ مـــواز�ن ع�ـــ� مالحظاتنـــا �ـــذه

 أو �ســـاس �ـــ� الســـ��ة صـــاحب خـــالفوا مـــن عنـــد الصـــواب وجـــھ يبـــ�ن مـــا �ـــل التـــار�خ �ـــذا

  أخـرى  ج�ـة من و�ث�ت يل،التفص
ً
 املؤ�ـدين جانـب �ـ� الصـواب لتقر�ـر ل�ـا ثبـوت ال ظنونـا

  .واملناصر�ن

 عــــــن �ســــــتاذ كتــــــاب �غ�ــــــ� تكمــــــل ال) القوميــــــة ال��ضــــــة( مكتبــــــة أن نقــــــول  �ــــــذا ومــــــع

 أمـا. قيمـة ومالحظـات صـادقة وأسـانيد �ـ�يحة وقـا�ع ع�ـ� �شـتمل �امل،ألنـھ مصطفى

 فلــ�س والتمحــيص، �نصــاف �ــ� ســ�تھ عــن راف�نحــ �عــض ف��ــا ينحــرف ال�ــ� املواضــع

 امليــــول  فيــــھ تختلــــف تــــار�خ �ــــ� ســــيما وال واحــــد، كتــــاب مــــن �لــــھ ا��ــــق يطلــــب أن للقــــارئ 

  .و�راء
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  �جيال حرب

   

 صــدور  قــرب عــن) �و�زرفــر( �ــ�يفة �ــ�) ســو���تون  فرانــك( �نجل�ــ�ي  الناقــد أعلــن

  :كالمھ مقدمة �� فقال) مموج�ا( و) ولز( الكب��ين للمؤلف�ن ا��ديدين الكتاب�ن

 الفكتــــوري ا��يـــل وموقــــف العصـــر��ن موقـــف بــــ�ن بال�ســـاؤل  �غــــري  تنـــاقض �نـــاك(

 ين��ــون  حـ�ن املر�ــوب بـاإلجالل يحــاطون  الكتـاب �ــؤالء �ـان فقــد. النـا���ن الكتــاب حيـال

 مـــن وا���ـــيج وال�شـــر�ف التبجيـــل قبلـــة و�ـــانوا التـــأليف، عـــن و�قلعـــون  الشـــيخوخة إ�ـــ�

 وال امليـدان �ـ� �مـس كتـاب يلبـث اليـوم: الواقـع �ـو ذلـك فنقـيض اليوم أما. البالد سائر

 و�ــل وال�شــر�ف، التبجيــل �ســتقبلون  أو مر�ــوب إجــالل إ�ــ� يتطلعــون  وال منــھ يخرجــون 

  لنفســـھ يـــرى  ولكنـــھ وال��ـــ�يع الســـ�� الثنـــاء يقتضـــ��م مو�و�ـــة ملكـــة ذي شـــاب
ً
 �ـــ� حقـــا

  )�دبية الثورة طر�ق �� بالوقوف وا��ام�م عل��م �نحاء

 جيــل قيــام ��ــا و�قصــدون  �ور�يــة، الــبالد �ــ� ع��ــا يتحــدثون  ال�ــ� �جيــال حــرب �ــذه

  لـــھ يف�ـــ� أن ا��ديـــد ا��يـــل ومحاولـــة جيـــل، وراء و�دبـــاء الكتـــاب مـــن
ً
 جانـــب إ�ـــ� م�انـــا

  والتأليف �دب ميدان �� النا���ن �عالم

 اختلفـــت وإن قبلـــھ الـــذي الزمـــان �ـــ� وال �ـــذا زماننــا �ـــ� ت�شـــأ لـــم قديمـــة ا��ـــرب و�ــذه

 طــــرأت جديــــدة لعوامــــل ا��اضــــر ا��يــــل �ــــ� اشــــتدت ولك��ــــا,  و�ســــاليب الــــدعاوى  ف��ــــا

 الفكتـوري الع�ـد بـ�ن اختلفـت) املا���( إ�� النظرة أن وم��ا العنيف، ال��احم م��ا: عل��ا

  العشر�ن القرن  وأوائل عشر التاسع القرن  أوائل ب�ن أو ا��اضر، والع�د

 إليـھ و�تج�ـون  �ـ��ء �ـل منـھ ي�تظرون �انوا الناشئ�ن ألن للما���، احق التوق�� �ان

  وال�داية وا��نكة وا����ة العلم أرادوا إذا

 وال تصـــر�ف ف��ـــا للما�ـــ�� لـــ�س واجتماعيـــة نفســـية مشـــكالت جـــدت فقـــد اليـــوم أمـــا

 لـــم أل��ـــا وتـــدب��، عـــالج مــن ل�ـــا عنـــده مـــا ليعـــرف املا�ــ�� إ�ـــ� أحـــد ف��ـــا يتجـــھ وال احتيــال،

 إ�ــــــ� املا�ــــــ�� مــــــن �تجــــــاه فتحــــــول  أ�لــــــھ، ع�ــــــ� معروضــــــة تكــــــن ولــــــم فيــــــھ روفــــــةمع تكــــــن

  وال�شر�ف التبجيل من للما��� مقررا مألوفا �ان ما و�طل املستقبل،
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 �ــــ� و�ضــــطراب القلــــق وســــر العامليــــة �زمــــات وســــر ا��يــــاة ســــر �ــــ� املشــــكالت �ــــذه

 ف��ـا و�حتيـال التصر�ف ف�ل. احتيال وال تصر�ف ف��ا للما��� ل�س �جتماع عالقات

  البعيد؟ أو القر�ب للمستقبل �ما و�ل ل��اضر؟

 شــيوخ مــن النــاس جميــع بــ�ن املشــ��ك وللعمــل للزمــان ف��ــا و�حتيــال التصــر�ف! كــال

  �صالب �� يزالون  ال أو امل�ود �� يزالون  ال وأطفال وشبان وك�ول 

  الع�ــــود مــــن ع�ــــد الــــدنيا ع�ــــ� ي�ــــ�ء أن ير�ــــ� و�ــــل
ً
 تطلــــب �ــــ�ال املشــــكالت مــــن خلــــوا

  �جيال؟ من واحد جيل بحل�ا ينفرد وال ا��لول 

 ذاك، باحتيـــال أو �ـــذا بــرأي املســـتقبل وال ا��اضـــر يحل�ــا ال املشـــكالت �ـــذه إن! كــال

 تـزال وال مقصـودة، غ�ـ� كث�ـ�ة بأعمال وتارة املقصود بالعمل تارة الزمان مع تنحل ولك��ا

  السن�ن مدى ع�� طبقة وراء م��ا طبقة

 أن �ــذا مقالنــا �ــ� غرضــنا مــن ولــ�س. املت��لــ�ن �عــض يج�ل�ــا ال�ــ� قــةا��قي �ــ� �ــذه

 العامـــل إ�ـــ� �شـــ�� أن أردنـــا وإنمـــا إل��ـــا، النـــاظر�ن نظـــرات وتمحـــيص توضـــيح�ا �ـــ� �ســـ�ب

 املوقـــف ذلــك إ�ـــ� وأدى �جيــال، حـــرب إ�ــ� والعنـــف الشــدة �عـــض أضــاف الـــذي ا��ديــد

  تقدم فيما) سنو���تون  فرانك( ��صھ الذي

 �قطـار �عـض و�ـ� مصـر �ـ� يكتـب مـا و�ـذكر �نجل�ـ�ي  الناقـد �لمـة رأيقـ مـن يوشك

 يقــول  كمــا) �عضــھ مــن ا��ــال( أو) �عـض مــن ا��ــال �عــض إن: (فيقــول  يبــادر أن العر�يـة

  . . .املصر�ة البالد �� العامة

) �عـــض مـــن �عضــھ( يحســـب الــذي ا��ـــال ألن مخطــئ، ف�ـــو �ــذا مثـــل قائــل قـــال فــإن

  .اختالف أ�عد ��تلف

 فيمـا الك�ـول  يطـالبون  و�نـا السبع�ن، ع�� أنافوا الذين الشيوخ عن يت�لمون  �ناك

  .و�نزواء بالس�وت ا��مس�ن دون 

 �عـــده يـــأ�ي ثـــم و�ر�عـــ�ن، الرا�عـــة �ـــ� و�ـــو �كســـ�� جيـــل) ولـــز( جيـــل �عـــد يـــأ�ي �نـــاك

 ح�ــــ� العشــــر�ن الشـــاب يتجــــاوز  ال و�نــــا الثالثـــ�ن، نحــــو �ــــ� و�ـــم الناشــــئ�ن الشــــبان جيـــل
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 ا��مسـ�ن، أو �ر�عـ�ن أو الثالث�ن أبناء دون  خالصة وحده لھ ير�د�ا بل �رةالش يت��ل

  .العشر�ن أبناء من �خر�ن زمالئھ دون  بل

 والتفك�ــــــــ� بــــــــالن��، والــــــــن�� بــــــــالرأي، الــــــــرأي و�زاحمــــــــون  و��تــــــــدعون  يؤلفــــــــون  �نــــــــاك

 يالداملــ شــ�ادة إبــراز ع�ــ� يز�ــدون  وال يقــرءون، وال يفكــرون وال يؤلفــون  ال و�نــا بــالتفك��؛

  .ا��ديد ا��يل حقوق  �سمونھ بما وال��نم

 الببغــاوات و�شــ��ون  الــوراء إ�ــ� يرجعــون  و�نــا ف�ســبقون، املســتقبل إ�ــ� ي�بــون  �نــاك

  .القديم الصياح ترديد ��

  �ـذا إ�� أضف
ً
 القـادحون  عل��ـا و�ـؤجر والظـوا�ر البـواطن ف��ـا تختلـف أخـرى  أمـورا

  .شر�فبال وال بالصر�ح ل�س لغرض الكتاب مشا��� ��

 أعنـــة ع�ـــ� القـــبض ير�ـــدون  الـــذين السياســـية املطـــامع أل�ـــ�اب مـــأجورون  تـــارة ف�ــم

 قـــــــائمون  الكتــــــاب مــــــن واملشــــــا��� �عنــــــة �ــــــذه يمل�ــــــون  فــــــال املشــــــرق، بــــــالد �ــــــ� الــــــدعوة

 بالصـياح علـ��م والتطـاول  الكتـاب أولئك من للغض وسع�م �� ما فيبذلون  مسموعون،

  يطلبـوا لـن و�غمـار �وشاب ألن غمار،و�  �وشاب ب�ن يروج قد الذي وال��يج
ً
 دلـيال

  .�سمعون  ما يم��وا ولن

 العاميــة اللغــة أدب أو الــدارج بــاألدب ينــادون  الــذين للشــيوعي�ن مــأجورون  تــارة و�ــم

 املشــرق  �ــ� تر�ــ� أن �ســر�م وال الصــعاليك بدولــة ي�شــرون و�ــم) الصــعاليك( أدب ألنــھ

 وابتــذال، فو�ــ�� مــن إليــھ يــدعون  مــا تنــاقض ال�ــ� �راء وال الفصــ�� اللغــة آداب العر�ــي

 قبلــة خاصــة مصــر ألن خاصــة مصــر م�انــھ العر�يــة �قطــار �ــ� �ســتقر أن �ســر�م ال بــل

 �ــــذا طــــر�ق�م مــــن زال فقــــد م�ان��ــــا �ــــدموا فــــإذا القــــديم، التــــار�خ مــــن املــــوقرة املــــأثورات

 سمــــــارك �عيــــــب �عــــــوق  مــــــا ف��ــــــا لــــــ�س ذلــــــوال بطاحــــــا �رجــــــاء وتم�ــــــدت ا��صــــــ�ن املعقــــــل

  .وستال�ن ترو�س�ي وصاحبيھ لن�ن، وخليفتھ

 ي��ــافتون  مغــرورون ف�ــم للشــيوعي�ن أو املطــامع أل�ــ�اب مــأجور�ن ي�ونــوا لــم فــإذا

 و��ــز وكســل نقــص مــن فــ��م مــا إ�ــ� يرجعــون  وال بأســبا��ا ل�ــا يتــذرعون  وال الشــ�رة ع�ــ�

 املسـلية �وا���ـ ال�اذبـة والـدعاوى  الوا�نـة باألسـباب التعلـل يفضـلون  بل الكفاح، عن

  �ذ�ان وتخر�ب القوى  �دم �� و�ش��ھ و�رضاء التخدير �� �فيون  �شبھ ال��
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ً
 يحتكـرون الشـيوخ أو الك�ـول  و�ؤالء الش�رة تأت�نا كيف: يقولون  �سمع�م ما وكث��ا

  والتأليف؟ الدعوة بميدان و�ستأثرون السيارة ال��ف ثناء

,  والتحطـــيم الكـــذب �ـــ� فيـــون �  مـــن أخبـــث �ـــو نقـــل لـــم إن �فيـــون  �ـــو �عينـــھ و�ـــذا

 طـــھ و�ـــم والشـــيوخ بـــالك�ول  �ســـمو��م ملـــن ثالثـــة كتـــب العـــام �ـــذا مطلـــع �ـــ� صـــدر فقـــد

  فكــم. السـطور  �ـذه و�اتــب أمـ�ن واحمـد حسـ�ن
ً
 �ــ� قـرأوه اليوميـة ال�ــ�ف أ��ـر مـن ��ـرا

  صدور�ا؟ إ�� �شارة �� أو الكتب �ذه تقر�ظ

  قرأت أن�� أذكر ال
ً
 مسـتقبل( حسـ�ن طـھ كتـاب عـن ليوميةا ال��ف �� بال ذا ش�ئا

  )ا��اطر فيض( أم�نأحمد  كتاب أو) الثقا�� مصر

 �ــــ�يفة تــــذكر وملــــا نصــــفھ يبــــاع أن وأوشــــك ظ�ــــر فقــــد العــــالء أ�ــــي رجعــــة كتــــا�ي أمـــا

 طر�ق�ــا �ــ� �ســ�� �ــذا مــع والكتــب. . . صــدور  مجــرد املطبعــة مــن صــدر أنــھ واحــدة يوميــة

  الذيوع من حظ�ا وتلقى

 شـــ�رة مـــن أصـــاب بمــا ألحـــد يـــدين ال جيــل مصـــر �ـــ� الك�ــول  دبـــاء�  جيـــل أن فــالواقع

,  ومحـــــدث�ن أقـــــدم�ن مــــن العـــــالم أدبـــــاء بــــ�ن فر�ـــــد جيــــل ا��صـــــلة �ـــــذه �ــــ� و�ـــــو وم�انــــة،

 ا��لــــــع ع�ــــــ� و�عتمــــــدون  وامل�ــــــ�ع�ن النصــــــراء ع�ــــــ� �عولــــــون  �ــــــانوا �قــــــدمون  فاألدبــــــاء

  وال�بات

 القــراء مــن املاليــ�ن وإقبــال �نالناشــر  دعــوة ع�ــ� �عولــون  أور�ــا �ــ� العصــر�ون  و�دبــاء

  إل��ا ي��جمون  ال�� �خرى  اللغات و�� لغا��م ��

 وال ناشـــــر�ن دعــــوة وال �بـــــات وال نصــــراء فــــال املصـــــر�ون  والشــــيوخ الك�ـــــول  أدبــــاء أمــــا

 مــــــــأجوري مــــــــن للبــــــــذاء واســــــــ��داف واضــــــــطغان حســــــــد �نالــــــــك مــــــــا و�ــــــــل قــــــــراء، ماليــــــــ�ن

  والكفاح ا��د عن الرخاوة م�� تقعد ومن املطامع أ��اب ومأجوري الشيوعي�ن

 ولـز أو برناردشـو يصـ�بھ مـا والشـ�رة الكسب من أصابوا لو ترى  يا الق�ن �انوا فماذا

 و�بــاع للتمثيــل و�بــاع للقــراءة يبــاع واحــد لكتــاب واحــدة طبعــة مــن لــدفيج أو موج�ــام أو

  !لغات بضع �� لل��جمة و�باع املتحركة للصور 
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 نــا���( مــن ال�ــامنون  علينــا فيخــرج الطر�ــق ��ــ يومئــذ نم�ــ�� كنــا أننــا إال أحســب ومــا

  !!والس�اك�ن باملسدسات) ا��ديد ا��يل

 أو أطفــــال، لعـــب أ��ــــا مـــن أصـــدق وصــــف�ا �ـــ� يقــــال ال عنـــدنا �جيـــال حــــرب �ـــ� �ـــذه

 �ـ� يحـار�ون  ملـن وال العر�ـي لـألدب نفـع ورا��ـا مـن ولـ�س ج�ـال؛ سـفا�ة أو أنذال، مكيدة

 ا���ـــل وع�ـــ� الـــزمن ع�ـــ� انتصـــروا أنـــاس ف��ــا ي��ـــزم ولـــن املفلـــول؛ الســـالح بـــذلك ميــدا��ا

 �قو�ـاء، �فـراد أو ا��ماعات من محاباة وال دعاة، وال ح�ومة من معونة �غ�� وحد�م

. �ــــؤالء جميــــع ��مــــا يلقــــا�م والعــــداء ���ــــاف مــــن �حــــاي�ن معظــــم �ــــ� الــــرغم ع�ــــ� بــــل

 سـالح وال جنـود، وال جـ�ش فيـھ يقـابل�م ال مـأمون  ميـدان �� اليوم ي��زموا أال ��م فأحرى 

  .وا��فاء ا���ر �� ا��بناء ودسا�س وال�راء ال��اح إال بنود، وال
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  ��تمون بھ ف�ل �عرفونھ؟

   

العصــر ا��اضــر مــن العصــور ال�ــ� اشــتد ف��ــا ��تمــام بالعــالم �ســالمي بــ�ن جميــع 

ا غانمــــة ألن �ــــذه الــــدول ع�ــــ� وشــــك القتــــال، و�علــــم �ــــل م��ــــا وال ر�ــــب أ��ــــ الــــدول الك�ــــ�ى 

رابحة، وأ��ا كب��ة �مل �� النصر إذا ظفـرت مـن اليـوم بمـودة الشـعوب �سـالمية؛ و�ـ� 
  موزعة �� املواقع ال�� تحوم حول�ا املطامع و�تأشب ف��ا ال��اع

فاليابان تنادي بمبدأ (آسيا لألسيو��ن) و�ع�ـ� بـذلك أن (آسـيا لليابـاني�ن) و�عـرف مـا 

ادين ا��ــــرب إذا �ــــ� اســــتمالت إل��ــــا مســــل�� الصــــ�ن تكســــبھ �ــــ� أســــواق التجــــارة و�ــــ� ميــــ

 عـن املسـلم�ن �ـ� جـزر ال�نـد، و�ـم أ�ـ�اب 
ً
وال�ند وما وراء�ما من أواسط آسيا، فضـال

والواليات املتحدة ال �سع�ا أن ت���� ��تمام ����ء ��ـتم بـھ  شأن عظيم �� تلك �رجاء

ن وشــــواطئ ا��ــــيط اليابــــانيون، و�خاصــــة �ــــل �ــــ��ء ت�ــــون لــــھ عالقــــة بالصــــ�ن والفليبــــ�

تقـف لليابـان باملرصـاد �ــ�  -و�ـ� الروســيا  -والدولــة الشـيوعية الك�ـ�ى  ال�ـادي �ـ� عدوتيـھ

القـــارة �ســــيو�ة، وتتــــودد إ�ـــ� املســــلم�ن �نــــاك، و�ـــ� حــــائرة ال تــــدري �ـــل ��ــــدم الشــــعائر 

 ملـــذ���ا فتغضـــب املســـلم�ن وتـــدفع ��ـــم إ�ـــ� أحضـــان خصـــوم�ا، أو تبقـــي 
ً
الدي�يـــة تطبيقـــا

عائر الدي�يـــــة فتغضـــــب دعا��ـــــا وال �ســـــتطيع التوفيـــــق بـــــ�ن برامج�ـــــا �ـــــ� �رض ع�ـــــ� الشـــــ

  الروسية و�رامج�ا �� البالد ال�� تصاق��ا وتبادل�ا املعامالت التجار�ة والسياسية.

 بأنـــــھ 
ً
وال تتخلـــــف (الفاشـــــية) �ـــــ� املضـــــمار، بـــــل ي�ـــــ�ز ع�ـــــ� رأســـــ�ا (موســـــولي��) مناديـــــا

ن ع�ــ� نصــ�ب مــن (ا��ــذق �ســتعماري) أو�ــ� (حــامي) �ســالم ونصــ�� املســلم�ن، ولــو �ــا

مــــن �ــــذا النصــــ�ب لعلــــم أن �يمــــان بالــــدين وقبــــول حمايتــــھ مــــن غ�ــــ� أ�لــــھ نقيضــــان �ــــ� 

املنطــــق والشــــعور ع�ــــ� الســــواء، والســــيما مــــن وج�ــــة النظــــر �ســــالمية ال�ــــ� تفــــرض ع�ــــ� 

  املؤمن ��ا حماية نفسھ �� وجھ املغ��ين عليھ

ل املسـا�� اليابانيـة واملســا�� الشـيوعية والفاشــية أمـا الـدول الديمقراطيــة ف�ـ� تقابــ

بـــــالتوجس وا��يطـــــة، وتر�ـــــد أن تقاوم�ـــــا فتعمـــــد إ�ـــــ� عقـــــد ا��الفـــــات وفـــــض املشـــــكالت 

  وتوحيد املصا��
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بي��ـــا و�ـــ�ن العـــالم �ســـالمي �ـــ� حـــال�� ال��ــــوم والـــدفاع، وتفـــتح ل�ـــا الطر�ـــق �ـــ� �ــــذا 

  ا��ال بر�طانيا العظ�� ثم ا��م�ور�ة الفر�سية

لعالم الغر�ـي �عتقـد اليـوم أن (العـالم �سـالمي) يتحفـز و�توثـب، وأنـھ قـوة رشـيدة وا

ال �عمــــل معاملــــة القاصــــر التــــا�ع لغ�ــــ�ه، وال منــــاص مــــن حســــبان حســــا��ا ملــــن تر�طــــھ ��ــــا 

  عالقة قر�بة

 جعلـــــت عنوانـــــھ: (دمحم ي��يـــــأ 
ً
كت�ـــــت مجلـــــة (التـــــار�خ ا��ـــــاري) �ـــــ� عـــــدد�ا �خ�ـــــ� مقـــــاال

عنــــوان آخــــر فحــــواه أن املســــلم�ن رقــــدوا خمســــمائة ســــنة و�ــــم للعــــودة) وعقبــــت بــــذلك 

  يتحر�ون �ن و�توثبون إ�� السلطان

ثــم قالــت: (�ــ� جزائــر الفليبــ�ن و�ـــ� ا��امعــات املصــر�ة، �ــ� قصــور امللــوك الشـــرقي�ن 

و�ــ� خيــام التتـــار املــرتحل�ن، ع�ـــ� الكرا�ــ�� ال��ملــان اليوغســـال�� و�ــ�ن أ�ـــواخ الزنــوج عنـــد 

آجــام أفر�قيــا و�ــ� �ــ�ارى آســيا، ي��قــب الســلمون �ــل يــوم بــل �ــل  الشــاطئ الــذ���، �ــ�

ســــاعة مطلــــع امل�ــــدي الــــذي يتجســــد فيــــھ دمحم عليــــھ الســــالم، وقــــد تيقظــــت قــــوة �ســــالم 

 �ــــــ� عــــــالم السياســــــة، وال تــــــزال (التعــــــاليم ا��مديــــــة) ســــــار�ة 
ً
واتخــــــذت ل�ــــــا شــــــكال ســــــو�ا

راك�ــــا و�ــــ�ن �ــــذا النــــوع مــــن من�شــــرة بــــ�ن الشــــعوب امللونــــة ال�ــــ� تجــــد مــــن املقار�ــــة بــــ�ن إد
التوحيــد مــا ل�ســت تجــده �ــ� املســيحية أو ال��وديــة. و�نالــك عامــل آخــر مــن عوامــل �ــذه 

ا��ركــــة و�ــــو إخصــــاب الشــــعوب �ســــالمية وتوالــــد�ا. فــــإن الشــــعوب البيضــــاء تصـــــاب 

  بالعقم وقلة ال�سل ب�نما يتوالد املسلمون �األرانب!)

ذا �يمـــــان بقو��ـــــا �ـــــل تـــــرا�م �عرفـــــون وع�ــــ� �ـــــذا ��تمـــــام باليقظـــــة �ســـــالمية و�ــــ

  ا��قائق عن �سالم أو عن أخبار املسلم�ن ا��و�ر�ة؟

، ومـع �ـذا 
ً
 واصدق�ا بحثا

ً
إن مجلة (التار�خ ا��اري) من أوثق ا��الت �مر�كية خ��ا

ترى ا��لط ف��ا ب�ن ��ضة �سالم و��ن ما �سـميھ انتظـار امل�ـدي الـذي يتجسـد فيـھ دمحم 

  علية السالم

وترى قبل ذلك أ��ا تم�د ملقال�ا فتقول: (�� �ـل يـوم مـن أيـام ا��معـات يقـف خمسـة 

 من رعايـا الواليـات املتحـدة خاشـع�ن مكتـو�� �يـدي متـوج��ن إ�ـ� الشـرق 
ً
وعشرون ألفا

يصـــــلون إ�ـــــ� هللا و�ســـــألونھ قـــــرب ظ�ـــــور امل�ـــــدي املنتظـــــر. فـــــإن أبنـــــاء �ســـــالم �ـــــؤالء قـــــد 
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� رجعـــــة مســـــيح�م كمحافظـــــة املـــــائت�ن وا��مســـــ�ن حـــــافظوا ع�ـــــ� عقيـــــد��م الغامضـــــة �ـــــ

 من إخوا��م املوزع�ن ب�ن مراكش وجزائر سنداي و��ن مدغشقر وأرض املغول)
ً
  مليونا

فــأين العلــم باإلســالم و���ضــة املســلم�ن ممــن يكتبــون �ــذه الكتابــة و�ــم محســو�ون 

  ب�ن أبناء وط��م ممن يحسنون ا��وض �� �ذه الشؤون؟

الواقعــــة ال يقــــل عــــن ا���ــــل بالعقائــــد النفســــية والشــــعائر  ع�ــــ� أن ا���ــــل باألخبــــار

الدي�يــــــة، فقــــــد كت�ــــــت مجلــــــة أمر�كيــــــة أخــــــرى اســــــم�ا (أخبــــــار �ســــــبوع) تقــــــول �عنــــــوان: 

  (ا��ليفة فاروق):

أعلن السلطان عبد ا��ميـد (�كـذا) باعتبـاره  1914(ملا دخلت تركيا ا��رب �� سنة 

ملقدســــة ع�ــــ� ا��لفــــاء ال�ــــافر�ن، وقــــد خليفــــة املســــلم�ن الــــدعوة إ�ــــ� ا���ــــاد أو ا��ــــرب ا

فشــلت �ــذه الــدعوة ولك��ــا �لفــت بر�طانيــا العظ�ــ� وفر�ســا و�مــا تحكمــان مائــة مليــون 

وستة مالي�ن من املسلم�ن نفقات جمة �� مقاوم��ا بـدعوة أخـرى، و�ـذلت الـدولتان تلـك 

  النفقات و�ما خائفتان.

  ء السلطان.�عد إقصا 1934(ثم أل�� كمال أتاتورك ا��الفة �� سنة 

(ثـم قــام موســولي�� ينــادي بأنــھ حــامي �ســالم و�ســ�ث�� العــرب ع�ــ� بر�طانيــا العظ�ــ� 

�ــ� فلســط�ن وغ���ــا مــن الــبالد. وشــاع أنــھ أراد �عــض ح�ــام العــرب مــن أصــدقائھ ع�ــ� أن 

ينصب نفسھ للمبا�عة با��الفة، وإن �ان �مل �� نجاح ا���اد اليوم أضعف من ذلـك 

 بما �ستطيع تلك ا��الفة من املضايقة �� �عض �حوال).م �1914مل �� سنة 
ً
  كتفيا

و�عـــــد أن أشـــــارت ا��لـــــة إ�ـــــ� منافســـــة بر�طانيـــــا العظ�ـــــ� �ـــــ� �ـــــذه ا��لبـــــة قالـــــت مـــــا 

خالصــتھ أن صــاحب ا��اللــة امللــك فــاروق بو�ــع �ــ� �ســبوع املا�ــ�� با��الفــة �ــ� م�ــ�د 

فــــــاروق! وأن أمــــــراء ق�ســــــون العظــــــيم، وأن خمســــــمائة ضــــــابط �تفــــــوا فجــــــأة ل��ليفــــــة ال

  العرب ش�دوا ذلك ا��فل �أنما �ان ش�ود�م إياه من قبيل املصادفة.

�ـــذه أمثلــــة مـــن ج�ل�ــــم �عقائـــد املســــلم�ن وأخبـــار بــــالد املســـلم�ن، و�ــــم ��تمـــون جــــد 

  ��تمام ب��ضة املسلم�ن.

  و�رجع �ذا ا��لط إ�� أسباب: �عض�ا مقصود، و�عض�ا غ�� مقصود.
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ألغــــراض سياســــية أو تجار�ـــــة كتمثيــــل املســــلم�ن �ـــــ�  فمــــن �ســــباب مــــا �ـــــو مقصــــود

صـــــــورة �ســـــــوغ للـــــــدول املســـــــتعمرة أن �عـــــــامل�م معاملـــــــة املتـــــــأخر�ن الـــــــذين ال يصـــــــ��ون 

  لقوان�ن ا��ضارة وقواعد ا��ر�ة

ومـــن �ســـباب مـــا �ـــو مقصـــود ألغـــراض فنيـــة و�ع�ـــ� ��ـــا الرغبـــة �ـــ� التـــأث�� و�غـــراب 

 ا �ـــــ� بــــالده و�ــــ�ن أبنــــاء وطنــــھ. ومــــن الكتـــــابو�شــــو�ق القــــارئ إ�ــــ� ال��ائــــب ال�ــــ� ال يألف�ــــ

الغــــر�ي�ن مــــن يتعمــــد التحر�ــــف �ــــ� أخبــــاره ألنــــھ يخ�ــــ�� أن (يخيــــب أمــــل) القــــراء فيــــھ إذا 

أصـغوا إليـھ ليحـد��م عـن شـعوب الشـرق وأحـوال �سـالم فـإذا �ـو يحـد��م بمـا يألفونـھ 

حلمـوا ��ـا و�ـم وال �ستغر�ونھ وال يحققون بھ تلك الصور املزخرفـة ال�ـ� طاملـا تخيلو�ـا و 

يقـــرءون ألـــف ليلـــة وليلـــة و�ســـتعيدون مـــا نقـــل إلـــ��م مـــن أقاصـــيص الرحـــال�ن �ـــ� الـــزمن 

  القديم.

أمــــــا غ�ــــــ� املقصــــــود مــــــن �ســــــباب فم�شــــــأه قلــــــة �ك�ــــــ�اث وصــــــعو�ة البحــــــث وعزلــــــة 

املسلم�ن �� العصـور املاضـية وسـماع أخبـار�م مـن ج�ـالء بيـ��م ال يفق�ـون أسـرار ديـ��م 

رون بـــــھ مـــــن عقائـــــد�م وعـــــادا��م وال يـــــدر�ون الفـــــرق بـــــ�ن مـــــا �عـــــودوه وال يبـــــالون مـــــا ��ـــــذ

  ودرجوا عليھ و��ن ما �و من حقائق �سالم وشعائره ال��يحة.

ع�ــ� أن الــذي �عن�نــا حــق العنايــة �ــو أن �علــم نحــن حقيقــة الغــر�ي�ن، ال أن �علمـــوا 

 �ــم حقيقتنــا، و�نفــذوا إ�ــ� ال�ــ�يح مــن أخبارنــا ومقاصــدنا، وإن �ــان علم�ــم �
ً
�ــذا نافعــا

  لنا �لما ت�سرت وسائلھ �� أيدينا.

والـــذي يبـــدو لنـــا مـــن العلـــم بحقيقـــة القـــوم أن العـــالم �ســـالمي خليـــق أن �عامـــل �ـــل 

من �عاملھ م��م ع�� سنة �نصاف واملنفعة املأمونة العواقب، و�ل ما ي�ب�ـ� أن يحـذره 

 �ــ� أعقــاب  �ــو �صــغاء إ�ــ� دعــاة الشــيوعية و�صــغاء إ�ــ� دعــاة الفاشــية، وأن
ً
ي�ــون ذنبــا

الديمقراطيــــة، فــــإذا اســــتطاع أن يم�ــــ�� مــــع �مــــم الديمقراطيــــة ا��ــــرة �ــــ� الطليعــــة فــــال 

عليــــھ �عــــد ذلــــك أن �عامــــل مــــن �شــــاء ع�ــــ� ســــنة �نصــــاف والنظــــر البعيــــد إ�ــــ� العواقــــب 

  �مور.

   

  


